
 
 

 
 
 
 

 
 
 

MISTROVSTVÍ EVROPY DRUŽSTEV V CHŮZI 
21.5.2023 - Poděbrady / Česká republika 

 
Nominační kritéria ČAS 

 

P-ČAS nominuje závodníky pro start na základě splněných regulí soutěže a nominačních podmínek ČAS. 

Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných v souladu s pravidly a regulemi WA a ČAS. 
Schválení nominace závodníků a doprovodu proběhne 9.5.2023 
 
Regule soutěže: 

• Vypsány jsou soutěže na 20km a 35km chůze mužů a žen, mužů U23 a žen U23, na 10km chůze 
juniorů a juniorek. 

• Sportovci reprezentují příslušnou členskou federaci jako tým a jsou vyhodnocené také individuální 
výsledky ze stejného závodu.  

• Pořadí v týmovém hodnocení proběhne na základě součtu číselné hodnoty pozic v konečném 
pořadí tří nejlepších závodníků za tým pro muže a ženy, a dvou pro muže U23 a ženy U23, juniory 
a juniorky. 

 
Nominační podmínky ČAS: 
1. TR ČAS navrhne, na ME družstev v chůzi, nominaci závodníků s výkonem lepším či rovným 

výkonnostního požadavku ČAS, dosaženém v kvalifikačním období. 
2. Výkonnostní požadavky ČAS lze plnit v kvalifikačním období ČAS, a to od 1.10.2022 do 7.5.2023. 
3. TR ČAS navrhne nominaci závodníků pro případný start družstva, bez dosažených výkonnostních 

požadavků ČAS pro individuální závod, za předpokladu přiblížení se vypsaným výkonnostním 
požadavkům a zvážení možnosti hodnocení v týmové soutěži. 

4. Reprezentační trenér chodecké sekce navrhne TR ČAS nominaci na základě postavení 
v průběžných tabulkách v kvalifikačním období ČAS, a také s přihlédnutím k potřebám týmu.  

5. Sportovec splňující podmínky ČAS bude nominován za předpokladu, že v době závěrečné přípravy, 
bude potvrzena zdravotní způsobilost startu na soutěži (posoudí šéflékař reprezentace a potvrdí 
TR ČAS). 

6. Podmínkou nominace člena výpravy na reprezentační akce dospělých (závodník, trenér, osoba 
doprovodu) je podepsaná „SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY 
V ATLETICE“. 

7. O nominaci v případech nepředvídatelných a hodných zřetele rozhoduje P-ČAS na návrh šéftrenéra 
ČAS. 



 
 

Výkonnostní požadavky ČAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Souhrnné informace EA - zde 
Oficiální stránky - zde 

 

Muži Disciplína Ženy 

1:28:00  20km chůze 1:40:00 

2:53:00 35km chůze 3:10:00 

Muži U23 Disciplína Ženy U23 

1:30:00 20km chůze 1:40:00 

2:58:00 35km chůze 3:18.00 

Junioři Disciplína Juniorky 

46:00  10km chůze 52:00 

https://directus.european-athletics.com/downloads/4c08a4e7-8d4d-48cf-b2db-ef09a4a1025d/800-European_Race_Walking_Team_Championships.pdf
https://www.erwtchpodebrady.com/

