
 
 

 
 
 

 

 

 

MISTROVSTVÍ EVROPY U20 
7. – 10.8. 2023 

Jeruzalém / Izrael 
Nominační kritéria ČAS 

 
Nominace závodníků: 
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 24.7.2023 
 
Kvalifikační systém WA  

• Podle pravidel a regulí EA pro ME U20 může každá členská federace nominovat a přihlásit: 
o Závodníky ročníků narození 2004 až 2007 a mohou startovat ve všech disciplínách v programu ME 

U20. 
o Závodníci ročníků narození 2006 a 2007 mohou startovat maximálně ve dvou individuálních 

disciplínách a jedné štafetě. Pokud jsou tyto dvě disciplínami na dráze, jen jedna z nich může být 
delší než 200m. 

o Závodníci ročníku narození 2008 a mladší nemohou být přihlášeni pro start na ME U20. 

• V disciplíně mohou startovat maximálně tři (3) závodníci v disciplíně. 
 
Nominační podmínky ČAS: 
1. TR ČAS navrhne, na ME U20, nominaci závodníků s výkonem lepším či rovným výkonnostního 

požadavku ČAS, dosaženým v kvalifikačním období. 
2. Výkonnostní požadavky ČAS lze plnit v kvalifikačním období ČAS, a to od 1.3. do 23.7 2023. 
3. 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). 

4. V případě, že v době ukončení nominace, budou mít splněny výkonnostní požadavky ČAS dle výše 
popsaného systému, více než tři závodníci, bude o jejich nominaci rozhodovat absolutní výkon 
v kvalifikačním období ČAS, v případě rovnosti výkonů rozhoduje lepší umístění či podaný výkon 
v dané disciplíně na MČR juniorů v letní sezóně 2023.  

5. Kritéria ČAS pro nominované štafety: 
Ve štafetovém závodě,  bude nominováno pět(šest) závodníků dle potřeb týmu. 
o U štafet na 4x100m budou navrženi čtyři (4) závodníci, kteří se podíleli na překonání 

výkonnostního požadavku ČAS. 
o U štafet 4x400m budou navrženi čtyři (4) závodníci s nejlepším výkonem v kvalifikačním období 

ČAS, kteří se podíleli na překonání výkonnostního požadavku ČAS. 
o Do návrhu nominace štafet nebudou zahrnuty výkony závodníků, kteří start na ME U20 v této 

disciplíně neplánují. 



o V případě nominace štafety, budou závodníci pro účast navrženi odpovědným trenérem štafety a 
potvrzeni TR ČAS. 

o O finálním složení rozhoduje odpovědný trenér štafety. 
o V případě nominace štafety, nebude umožněn start člena štafety v individuální disciplíně, pokud 

pro ni nebude mít splněný výkonnostní požadavek ČAS. 
6. Podmínkou nominace na ME je start závodníka na MČR 2023 v odpovídající věkové kategorii (mimo 

akceptovatelnou výjimku). 
7. Podmínkou nominace člena výpravy na reprezentační akce (závodník, trenér, osoba doprovodu) je 

podepsaná „SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY V ATLETICE“. 
8. O nominaci, v případech nepředvídatelných a hodných zřetele, rozhoduje P-ČAS na návrh šéftrenéra 

ČAS. 
 
Výkonnostní požadavky ČAS: 

 

Muži Disciplína Ženy 

VP ČAS  VP ČAS 

10.52 100m 11.70 

21.30 200m 24.00 

47.40 400m 54.40 

1:49.50 800m 2:06.80 

3:46.00 1500m 4:22.00 

8:15.00 3000m 9:35.00 

14:25.00 5000m 16:55.00 

13.90 110/100 m př. 13.74 

52.30 400 m př. 59.50 

9:07.00 3000 m př. 10:35.00 

44:15 10,000 m chůze 49:20 

40.30 4x100 m 45.50 

3:11.00 4x400 m 3:40.00 

2.15 Skok vysoký 1.83 

5.15 Skok o tyči 4.05 

7.50 Skok daleký 6.25 

15.40 Trojskok 13.00 

18.50 Vrh koulí 14.60 

56.00 Hod diskem 49.50 

70.00 Hod kladivem 59.50 

69.00 Hod oštěpem 51.00 

7300 Víceboje 5350 

 
 
Souhrnné informace EA - zde 
Časový pořad -  
 

https://directus.european-athletics.com/downloads/3072effc-cbdb-40b5-86f9-b0d2733ffdbc/500-European_Athletics_U20_Championships_Regulations.pdf

