
 

  

                                                     
DNA (U 20) 

CZE-GBR-FRA-IRL-ESP-TUR 

22. 2.2023  

 Madrid / Španělsko  
 

Nominační kritéria ČAS 

Šéftrenér reprezentace 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 13. 2. 2023 
Regule soutěže: 

Každá příslušná federace může nominovat a přihlásit: 

• Během 2 hodin v 11 disciplínách se účastní 6 týmů. 

• 9 žen a 9 mužů ve věkové kategorie U18 a U20 (ročníky narození 2004-2007), ve vrhu 

koulí jen závodníci věkové kategorie U20 (2004-2005). 

• Hodnocení: 1. až 6.m. (12,10,8,6,4,2 body). Vítěz vzejde z posledního závodu Hunt 

(Hendikepový start na základě předchozího bodového zisku) 

• Program:  Muži: 60 m, 60 m překážek, skok vysoký, vrh koulí,  

Ženy: 60 m, 60 m překážek, 800m, skok daleký,  

MIX štafeta: 4x 400 m (2 ženy, 2 muži),  

MIX štafeta: 2x2x200 m (1 muž, 1 žena),  

Hunt: 600 m muž – 400 m žena – 200 m muž – 800 m žena. 

Nominační podmínky ČAS: 

1. ČAS nominuje dva závodníky pro start v disciplínách na programu DNA následovně: 

• Pro start v individuálních disciplínách bude nominován vedoucí závodník průběžných 

tabulek ČR U20/U18 v hale 2023 disciplíně, popřípadě další závodník v pořadí. 

• V případě rovnosti výkonů rozhodují další nejlepší výkony podané v kvalifikačním období.  

• Do nominace štafet, budou závodníci navrženi vedoucím trenérem sprintů a běhů a 
potvrzeni TR ČAS. Základem nominace bude výkonnost v kvalifikačním období ČAS a 
optimální složení týmu. O finálním složení rozhoduje odpovědný trenér štafety. 

2. Výkonnostní požadavky lze plnit v kvalifikačním období ČAS od 1.1. do 12.2.2023. 
3. Sportovec splňující podmínky ČAS bude nominován za předpokladu, že v době závěrečné 

přípravy, bude potvrzena jeho zdravotní způsobilost startu na soutěž (posoudí šéflékař 
reprezentace a potvrdí TR ČAS). 

4. O nominaci v případech nepředvídatelných a hodných zřetele rozhoduje šéftrenér reprezentace 
na návrh TR-ČAS. 

 

Souhrnné informace EA – 



Časový pořad -  


