
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

LETNÍ SVĚTOVÁ UNIVERZIÁDA 
1. - 6. 8.2023 (atletika) 

    Chengdu / Čína 
 

 
Nominační kritéria ČAUS a ČAS 

 
ČAUS nominuje na návrh šéftrenéra reprezentace závodníky pro start na základě splněných regulí soutěže 
FISU a nominačních podmínek ČAUS a ČAS. 
Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných v souladu s pravidly a regulemi WA a ČAS. 
Schválení nominace závodníků a doprovodu proběhne (prozatím nestanoveno) 
 
Kvalifikační systém FISU  

• Podle pravidel a regulí FISU pro LSU může každá členská federace nominovat a přihlásit: 
 
o Závodníky věkové kategorie do 27 let. LSUH se tedy mohou zúčastnit sportovci narození mezi 

1.1.1996 a 31.12.2005. 
o Závodníky se statutem "student VŠ a VOŠ" (držitel platného studijního průkazu akreditované VŠ a 

VOŠ), nebo závodník/absolvent, který ukončil studium v roce 2022, start není umožněn 
závodníkům s přerušeným studiem. 

Nominační podmínky ČAUS a ČAS: 
1. Pro účast na LSU 2023 bude přiděleno ze strany ČAUS zástupcům atletiky šest (6) až osm (8) míst pro 

závodníky.  
2. Výkonnostní požadavky ČAUS a ČAS lze plnit v kvalifikačním období od 1.3.2023 do 31.5.2023. 
3. V individuální disciplíně mohou být nominováni maximálně dva (2) závodníci v disciplíně, se splněným 

výkonnostním požadavkem ČAUS a ČAS. 
4. Splnění výkonnostních požadavků ČAUS a ČAS více závodníky, než je přidělený počet míst nezaručuje 

nominaci a účast na LSU 2023.  
5. Do celkového přiděleného počtu míst v individuální disciplíně maximálně dva (2) závodníci 

následovně: 
- závodníci s dosaženým limitem ČAUS/ČAS v kvalifikačním období ČAUS/ČAS 
-  závodníci, kteří dosáhnou výkonů blízkých limitů ČAUS/ČAS v kvalifikačním období ČAUS/ČAS, 
podle žebříčku sestaveného na základě bodového ohodnocení dosaženého výkonu v kvalifikačním 
období dle WA bodovacích tabulek.  



6. V případě, že výkonnostní limity ČAUS/ČAS splní více závodníků, než je přidělený počet míst, rozhoduje 
o místě v návrhu nominace ČAS pro ČAUS bodového ohodnocení dosaženého výkonu v kvalifikačním 
období dle WA bodovacích tabulek. 

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

8. O nominaci v případech nepředvídatelných a hodných zřetele rozhoduje ČAUS na návrh šéftrenéra 
ČAS. 

 
Výkonnostní požadavky ČAS: 

 

Muži Disciplína Ženy 

VP ČAS  VP ČAS 

10.30 100 m 11.50 

20.80 200 m 23.50 

46.40 400 m 53.20 

1:47.20 800 m 2:03.50 

3:40.00 1500 m 4:14.00 

13:42.00 5000 m 15:50.00 

29:00.00 10 000 m 33:30.00 

13.84 110/100 m př 13.30 

50.50 400 m př 57.70 

8:40.00 3000 m př. 9:55.00 

65:00 ½ maratón 75:00 

1:24:00 20 km chůze 1:34:00 

nebudou obsazeny 4x100 m nebudou obsazeny 

nebudou obsazeny 4x400 m nebudou obsazeny 

2.25 Skok vysoký 1.90 

5.55 Skok o tyči 4.45 

7.90 Skok daleký 6.50 

16.50 Trojskok 13.70 

19.50 Vrh koulí 16.40 

61.00 Hod diskem 56.00 

73.50 Hod kladivem 68.00 

77.00 Hod oštěpem 57.50 

7800 Víceboje 5800 

 

Souhrnné informace - 

Časový pořad -  

 


