
 
 

 

 

 

MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ DOROSTU (U18)        CZE  – HUN  – SLO  - SVK   

???. 2023 – TBA/SLO  
 
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 20.6.2023 
 

Regule soutěže  
Každá příslušná federace může nominovat a přihlásit: 

• Až dva (2) závodníky pro všechny vypsané individuální závody a jeden tým pro každý štafetový závod. 

• Jen závodníky věkové kategorie U18 a to pouze ročníky narození 2006 a 2007. 
Program se skládá ze sedmnácti (17) individuálních disciplín a jedné štafety pro dorostence  
a dorostenky 

dorostenci - 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 110mpř(91,4cm), 400mpř(84cm), 2000mSC, 
výška, tyč, dálka,trojskok, koule(5kg), disk(1,5kg), kladivo(5kg), oštěp(700g) a štafety „Medley 
Relay“ (100-200-300-400m) 

dorostenky - 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100mpř(76,2cm), 400mpř(76,2cm), 
2000mSC, výška, tyč, dálka, trojskok, koule(3kg), disk(1kg), kladivo(3kg), oštěp(500g) a štafety 
„Medley Relay“ (100-200-300-400m). 

• Bodování dle umístění:  v individuální disciplíně - 9,7,6,5,4,3,2,1 bod 
     ve štafetách - 9,6,4,2 body. 

• Pořadí v týmovém hodnocení proběhne na základě součtu bodů získaných za umístění v jednotlivých 
disciplínách. 

Nominační podmínky ČAS: 
1. ČAS nominuje dva (2) závodníky pro start v individuálních disciplínách na programu MU následovně: 

• První a druhý závodník v dané disciplíně na MČR dorostenců  a dorostenek na dráze 2023. 

• V případě rovnosti výkonů rozhodují další výkony podané v aktuální letní sezoně do 18.6.2023 
(v případě omluvy kteréhokoliv z prvních dvou závodníků, bude nominován závodník na základě 
rozhodnutí hlavního trenéra MU nominovaného TR ČAS). 

• Na trať 400m překážek, která není v rozsahu závodění MČR dorostu, ČAS nominuje mistra ČR na 300 
metrů překážek dorostu 2023 a dále aktuálního leadera statistik na 400 metrů překážek ke dni finále 
MČR (v případě, že se bude jednat o stejného závodníka, nominuje druhého závodníka hlavní trenér 
MU, na základě zvážení výkonnosti, popřípadě prospěšnosti pro tým).  

2. ČAS nominuje závodníky pro tým štafet následovně: 

• Závodníci štafety „Medley Relay“ (100-200-300-400m) budou nominováni s přihlédnutím na 
výkonnost podanou v aktuální letní sezoně do 18.6.2023. 

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

• O finálním složení rozhoduje odpovědný trenér štafety. 
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. 


