
 
 

 
 

 
 
 
 

 
HALOVÉ MISTROVSTVÍ EVROPY 

2.– 5.3.2023 
Istanbul / Turecko 

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 EA a ČAS. 
Schválení nominace závodníků a doprovodu proběhne 22.2.2023 
 
Kvalifikační systém EA: 

• V individuální disciplíně mohou startovat maximálně tři kvalifikovaní sportovci. 

• Kvalifikační období pro víceboje je od 20.8.2021 do 19.2.2023 

• Kvalifikační období pro všechny ostatní disciplíny je od 20.2.2022 do 19.2.2023 

• Atleti v individuálních disciplínách se mohou kvalifikovat jedním ze dvou způsobů: 
1. Dosažením kvalifikačního standardu během kvalifikačního období. 
2. Na základě jejich pozice ve světovém žebříčku v kvalifikačním období, a to do cílového počtu 

sportovců v každé disciplíně poté, co byla přidělena místa přijatým nekvalifikovaným 
sportovcům.  

• Štafety se mohou kvalifikovat jedním ze dvou způsobů: 
1. Tři nejlepší štafety na základě pozice v evropském žebříčku 2022 + štafeta hostitelské země (v 

případě zájmu). 
2. Dvě (tři) nejlepší štafety na základě součtu individuálních výkonů členů štafet v halové sezoně 

2023. 

• Konečný seznam pro přihlášení sportovců bude zveřejněn 21.2.2023.  

• Členské federace vyberou sportovce z tohoto seznamu a přihlásí je do termínu finální přihlášky. 

• Kvótovaná místa odmítnutá po tomto termínu nebudou přerozdělena! 
 
Nominační podmínky ČAS: 
1. Závodník bude nominován při splnění podmínek EA a ČAS  
2. Podmínkou nominace je splnění „Potvrzovacího výkonu ČAS“ v období od 1.1.2023 do 19.2.2023  
3. V případě, že v době ukončení nominace budou kvalifikováni, dle výše popsaného systému, více 

než tři závodníci, navrhne ke schválení nominaci závodníků šéftrenér na návrh TR. 
4. Kritéria ČAS pro nominované štafety: 

Ve štafetovém závodě bude nominováno pět(šest) závodníků: 
o Navrženi budou čtyři závodníci s nejlepším výkonem v kvalifikačním období ČAS, kteří se 

podíleli na překonání výkonnostního požadavku. 



o Další jeden(dva) závodníci, dle potřeb týmu, budou navrženi odpovědným trenérem štafety a 
potvrzeni TR ČAS. 

o O finálním složení štafety rozhoduje odpovědný trenér štafety. 
5. Závodník splňující podmínky EA a 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 pro start na HME je start závodníka na halovém MČR mužů a žen 2023 
(mimo akceptovatelnou výjimku). 

7. Podmínkou nominace člena výpravy na reprezentační akce dospělých (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. 

 
ENTRY STANDARDS a potvrzovací výkon ČAS: 
 

1-100m;   2-100m př;.   3-110m př.;  4-desetiboj;  5-sedmiboj 
 

Souhrnné informace EA - zde 
Časový pořad -  zde 
 

Muži Disciplína Ženy Cílový 
počet 

Entry 
Indoor/Outdoor 

Potvrzovací 
výkon ČAS 

 Potvrzovací výkon 
ČAS 

Entry 
Indoor/Outdoor 

 

6.63/10.081 6.68 60m  7.32 7.24/11.101 40 

46.35/45.15 47.00  400m  53.30 52.20/50.80 30 

1:46.75/1:44.70 1:48.00 800m  2:04.00 2:02.20/1:59.00 30 

3:37.40/3:32.80 3:42.00  1500m  4:12.00 4:09.00/4:02.50 27 

7:44.00/7:37.00 7:55.00 3000m  9:00.00 8:48.00/8:39.00 24 

7.64/13.303 7.80 60m př.  8.14 8.03/12.902 32 

n/a  4x400m   n/a 6 

2.30 2.23 Skok vysoký  1.88 1.96 18 

5.82 5.55 Skok o tyči  4.40 4.70 18 

8.12 7.90 Skok daleký  6.50 6.75 18 

17.02 16.40 Trojskok  13.60 14.32 18 

21.20 19.80 Vrh koulí  17.00 18.60 18 

6140/84004 5900 Víceboje  4300 4580/66505 14 

https://directus.european-athletics.com/downloads/ee0ef2fc-527e-4610-88ff-14dccdfbff9d/EICH2023%20-%20Qualification%20System%20and%20Entry%20Standards.pdf
https://directus.european-athletics.com/downloads/47ad871f-67a0-48c1-b712-fbc4c11a22dd/Istanbul%202023%20Timetable%20-%20day%20by%20day.pdf

