
 

 

European Athletics Indoor Championships 2021 

Toruň/POL, 4 - 7 March 

 

36. HALOVÉ MISTROVSTVÍ EVROPY 

4.3. - 7.3.2021 

Toruň/ Polsko 

 

Český atletický svaz schvaluje nominační kritéria a výkonnostní limity, jejichž splnění zaručuje 
nominaci a účast závodníka na HME v roce 2021. 

 
Nominační kritéria ČAS 

Nominace závodníků: 
Pro start na HME 2021 budou P-ČAS nominováni dle návrhu TR ČAS na základě splněných regulí EA, 
nominačních kritérií ČAS a dosažení výkonnostních požadavků VP ČAS:  
a) v individuální disciplíně maximálně tři (3) závodníci následovně  
 
-závodník s dosaženým VP „A“ ČAS v kvalifikačním období ČAS  
-závodník kategorie U23 (tj. ročníky narození 1999 a mladší), s dosaženým VP „B“ ČAS v 
kvalifikačním období ČAS, v případě, že VP „A“ ČAS nedosáhnou více než dva (2) závodníci a VP „B“ 
ČAS nepřekoná jiný starší závodník/ci (tj. ročníky narození 1998 a starší) lepším výkonem, za 
následujících podmínek:  
o v případě, že je VP „B“ ČAS úrovně rovné nebo vyšší entry standardu EA  

o v případě, že je VP „B“ ČAS úrovně nižší entry standardu EA, jen za situace, že nemá žádný další 
závodník v dotčené disciplíně lepším výkonem dosažen VP ČAS  
c) ve vícebojích maximálně dva (2) závodníci následovně  
 
-závodník pozvaný EA pro start, se splněným VP „A“ ČAS v kvalifikačním období ČAS  
-závodník kategorie U23 pozvaný EA pro start, se splněným VP „B“ ČAS v kvalifikačním období ČAS  
d) pro štafetový závod, v případě pozvánky EA, maximálně šest (6) závodníků následovně  
 
-čtyři (4) závodníci dle domácího halového žebříčku 2021 v běhu na 400 m  
-maximálně dva (2) náhradníci, navrženi zodpovědným trenérem za přípravu štafety, s přihlédnutím 
k absolutní výkonnosti v kvalifikačním období ČAS  
Podmínkou nominace pro start na HME v individuální disciplíně i ve štafetě, je start závodníka na 
halovém M-ČR mužů a žen 2021.  
 
 
Výkonnostní požadavky ČAS lze plnit v kvalifikačním období ČAS, a to od 1.1.2020 do 21.2.2021, 
a to za následujících podmínek: 
Indoor VP „A“ od 1.1.2021 do 21.2.2021  
Indoor VP „A“ od 1.1.2020 do 23.2.2020 s nutností potvrdit v období 1.1.2021 – 21.2.2021 
výkonem rovným nebo lepším VP „B“  
 
Outdoor VP „A“ od 1.5.2020 do 21.2.2021 s nutností potvrdit v období 1.1.2021 – 21.2.2021 
výkonem rovným nebo lepším VP „B“ indoor 
 
Termín podání pre-finální přihlášky pro HME proběhne 5.11.2020 do 14:00, se schválením vedení 
výpravy a doprovodu a s možnými následnými úpravami přihlášek závodníků do 24.2.2021  
do 14:00.  
Schválení nominace závodníků proběhne 22.2.2021 

 

Podmínkou nominace člena výpravy (závodník, trenér, osoba doprovodu) je podepsaná  

,SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY V ATLETICE‘. 



European Athletics Indoor Championships 2021 Entry Standards & Procedures 
Muži počet 

startující
ch Disciplína 

počet 
startující

ch 

Ženy 

VP "B" 

VP "A" 

Indoor/Outdoor Indoor  Outdoor  Indoor  Outdoor 
VP "A" 

Indoor/Outdoor VP "B" 

 6.73  6,69/10.29 6.77 
10.20 

(100m)  40 60m  40 7.40 
11.15 

(100m)   7.34/11.41  7.39 

 47.58  47.30/46.16 47.60  46.00  30 400m  30 53.75  52.00   53.41/52.37  53.82 

 1:49.22  1:48.40/1:46.93 1:49.00  1:46.00  30 800m  30 2:05.50  2:02.00   2:05.09/2:01.99  2:05.90 

3:44.72  3:42.31/3:38.37 

3:45.00 
4:01.00 
(mile) 

3:37.00 
3:55.00 
(mile) 27 1500m 27 

4:17.00 
4:35.00 
(mile) 

4:09.00 
4:30.00 
(mile)  4:13.60/4:09.70  4:18.79 

 8:02.35  7:56.14/7:49.12 8:00.00  7:43.50  24 3000m  24 9:10.00  8:53.50   9:11.19/8:54.94  9:20.70 

 7.89  7.82/13.75 7.88 
13.60 

(110m H)  32 60m H  32 8.25 
13.05 

(100m H)   8.16/13.18  8.20 

    Top 6 teams  6 4x400m  6 Top 6 teams      

 2.21  2.25 2.28 16 High Jump  16 1.96  1.91  1.88 

 5.54  5.67 5.72 16 Pole Vault  16 4.61  4.50  4.35 

 7.81  7.92 8.05 16 Long Jump  16 6.80  6.50  6.43 

 16.31  16.51 16.95  16 Triple Jump  16 14.30   13.83  13.53 

 20.03  20.58 20.85  16 Shot Put  16 18.20   17.50  16.81 

 5679  5915 Top 12 athletes  12 
Combined 

Events  12 Top 12 athletes   4324  4253 

 
Podmínky k dosažení akceptovatelného kvalifikačního výkonu pro nominaci:  
- Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných v souladu s pravidly a regulemi WA  
- Výkony musí být dosaženy na závodech, které jsou pořádány nebo schváleny WA, EA či jejich 
členskými federacemi a jsou součástí jejich oficiálních termínových listin. U domácích soutěží pak v 
oficiální soutěžní brožuře ČAS nebo na webu ČAS, a to jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín 
závodů minimálně 14 dní před termínem konání závodů, za podmínky měření elektrickou časomírou, 
užití větroměru (u závodů pod otevřeným nebem) a zajištění měření a vážení atletického náčiní  
- Výkony dosažené při společných závodech mužů a žen nebudou akceptovány  
- Ručně měřené výkony na dráze nebudou akceptovány  
- Nebudou akceptovány „indoor“ výkony dosažené na větší než 200 m dráze pro disciplíny na oválu  
- Výkony s nepovolenou podporou větru nebudou akceptovány 

 
 

Regule soutěže EA 

 

Podle regulí EA pro HME, může každá členská federace nominovat a přihlásit:  
- jen závodníky, kteří dovrší v roce soutěže 16 let, tedy pro rok 2021 závodníci ročníku narození 
2005 a starší  
-- jen závodníci, kteří dovrší v roce soutěže 18 let (ročníky 2003 a starší), mohou startovat v soutěži 
ve vrhu koulí mužů  
- v každé individuální disciplíně až čtyři (4) závodníky se splněným entry standardem EA, kdy z nich 
maximálně tři (3) závodníci mohou startovat (s výjimkou vícebojů, viz. níže)  
- v disciplíně, kde nemá žádný závodník splněn entry standard EA, jednoho (1) závodníka bez tohoto 
entry standardu (start takového závodníka na HME závisí na rozhodnutí technického delegáta soutěže 
při zohlednění počtu přihlášených v disciplíně a zajištění její kvality  
- pro přímé finálové závody štafet na 4x400m jeden (1) tým (viz. níže)  
 
 
Specifické regule EA pro HME a vybrané disciplíny:  
Víceboje – sedmiboj /pětiboj 
Atleti, kteří se zúčastní sedmiboje a pětiboje budou vybráni dle následujících postupů. 
1. V každé disciplíně může soutěžit maximálně 12 atletů. 
2. Atleti jsou nominováni dle jejich pořadí v evropském žebříčku nejlepších výkonů sezóny. 
3. Za každou členskou federaci mohou soutěžit maximálně 2 (dva) atleti. 
4. Pokud pořadatelská federace nemá atleta způsobilého dle výkonů hodnocených v žebříčku, 

může pořadatelská federace přihlásit jednoho atleta na každou disciplínu. Hostitelská členská 
federace musí potvrdit svůj zájem startovat nejpozději do 15. listopadu před pořádáním 
Halového mistrovství Evropy v atletice. 



5. Obhájce titulu halového mistra Evropy je automaticky kvalifikován do soutěže.  
6. 6 (šest) míst (nebo 5 v případě, že atlet pořadatelské federace nebude startovat) bude 

přiřazeno atletům dle jejich pořadí v žebříčku nejlepších evropských výkonů v desetiboji 
(muži) a sedmiboji (ženy) venkovní sezóny, která předchází Halovému mistrovství Evropy 
v atletice. 

7. Poslední termín pro potvrzení účasti šesti (6) kvalifikovaných atletů (uvedeno výše) pro 
členské   federace je 30. listopadu v roce předcházejícímu tomu, ve kterém je pořádáno 
Halové mistrovství Evropy v atletice. 

8. V případě, že členská federace potvrdí neúčast kvalifikovaného atleta (uvedeno výše), bude 
toto místo přiděleno dalšímu atletovi dle pořadí výkonnostního žebříčku (rankingu) 
venkovních soutěží, v souladu s kritérii Evropské atletiky pro kvalifikace ve vícebojích. 

9. Evropská atletika doručí příslušným federacím seznam šesti (6) kvalifikovaných a předběžně 
přihlášených atletů do 10. prosince před Halovým mistrovstvím Evropy v atletice. 

10. Jakýkoli z těchto atletů, potvrzených do 10. prosince, který odstoupí, bude nahrazen jiným 
atletem, způsobilým dle bodu 11. níže.  

11. Dalších šest (6) míst (nebo pět (5) pokud obhajující mistr Evropy není zahrnut buď 
v kvalifikovaných šesti (6) dle žebříčku venkovních soutěží anebo v těchto dalších šesti (6) 
místech bude přiděleno atletům podle jejich postavení v žebříčku nejlepších evropských 
výkonů v sedmiboji (muži) a pětiboji (ženy) v současné halové sezóně a to 10 dnů před 
prvním dnem Halového mistrovství Evropy v atletice. V případě shodných výsledků několika 
atletů na posledním kvalifikačním místě, bude dána přednost té členské federaci, která není 
dosud zastoupena na seznamu kvalifikovaných atletů. V případě, že shoda přetrvává, bude 
kvalifikován atlet, který dosáhl tohoto výsledků jako poslední. 

12. Závěrečné přihlášky (Final Entries) musí být podány a potvrzeny v souladu s postupy pro 
individuální přihlášky (viz Předpisy č. 203.10 a 203.11). 

13. V případě odstoupení jakéhokoli přihlášeného a potvrzeného atleta z důvodů bona fide (v 
dobré víře), nemoci nebo zranění atd., může Evropská atletika, jednající prostřednictvím 
technického delegáta (delegátů) schválit náhradu jiným atletem dle žebříčku nejlepších 
halových evropských výkonů uvedených výše, v bodě 11. 

 
 
Štafety na 4x400 m 
Ve štafetových bězích 4 x 400 m (muži a ženy) startuje 6 týmů v přímém finále. Týmy jsou vybrány 
následujícím postupem. 
 
1. Pořadatelská členská federace má přiděleno 1 (jedno) místo v každé štafetě. 
2. 3 (tři) místa jsou přidělena v souladu s pořadím žebříčku (rankingu) EA venkovních soutěží 

národních týmů štafet 4 x 400 m z předešlého roku.  
3. Pokud se některý z týmů určených dle výše uvedeného bodu 2 nezúčastní, jeho místo bude 

nabídnuto dalšímu týmu v pořadí žebříčku (rankingu) a tak dále. 
4. Na základě oficiálního žebříčku (rankingu), vyrozumí Evropská atletika federace mající 

potencionální nárok se zúčastnit.  Členská federace, která si nepřeje se účastnit, bude o svém 
rozhodnutí informovat   Evropskou atletiku co nejdříve. 

5. Přihlášky musí být členskou federací doručeny Evropské atletice nejpozději do 31. prosince 
před termínem konání Halového mistrovství Evropy v atletice. 

6.  Další 2 (dvě) nebo 3 (tři) místa, pokud pořadatelská federace nevyužije své přidělené místo, 
budou přidělena federacím podle součtu časů jejich atletů dosažených v individuálních 
závodech na 400 m v aktuální halové sezóně do 10 dnů před prvním dnem Halového 
mistrovství Evropy.   

7. Závěrečné přihlášky musí být odeslány a potvrzeny v souladu s postupy pro individuální 
přihlášky (viz Předpisy č. 203.10. a 203.11.) 

8. V případě odstoupení jakéhokoliv potvrzeného týmu po 31. prosinci, bude tento tým 
nahrazen týmem, který se kvalifikuje dle součtu časů z halové sezóny, viz bod 6 výše. 

9.  Až 6 (šest) atletů může být přihlášeno do každé štafety. Z těchto 6 (šesti) a z ostatních 
atletů přihlášených na jakoukoliv disciplínu Halového mistrovství Evropy, 4 (čtyři) atleti, kteří 
se zúčastní, musí být nominováni v době stanovené pro Finální upřesnění složení štafet. 


