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ČATHS Atletika 
Pravidla zařazení sportovců  do reprezentace 

pro rok 2018 (dále jen „Pravidla“) 
 

1. Do reprezentace „A“ pro rok 2018 jsou zařazeni sportovci: 
 

a. Umístění na PH, MS, ME do 5. místa 1.poloviny startovního pole v letech 2017 a 2018 
nebo umístění na Grand Prix, IWAS Games do 3. místa 1. poloviny startovního pole 
v letech 2017 a 2018. 

a zároveň  
b. Umístění ve světovém rankingu IPC 2017/2018 do 8.místa 1.poloviny startovního pole 

vztahující se k danému výkonu sportovce z kritéria a 

 
2. Do reprezentace „B“ pro rok 2018 jsou zařazeni sportovci: 

 
a. Umístění na PH, MS, ME na 6. - 12. místě 1.poloviny startovního pole v letech 2017 a 

2018 nebo umístění na Grand Prix, IWAS Games do 6. místa 1. poloviny startovního 
pole v letech 2017 a 2018  

a zároveň 
b. umístění ve světovém rankingu IPC 201/2018 do 12.místa 1.poloviny startovního pole 

vztahující se k danému výkonu sportovce z kritéria a 
 

c. Umístění dle bodu a) zařazení do reprezentace A, ale bez dodržení podmínky b) 
zařazení do reprezentace A 
 

 
3. Do reprezentace „C“ pro rok 2018 jsou zařazeni sportovci: 

 
a. Umístění na PH, MS, ME na 13. - 16. místě 1.poloviny startovního pole v letech 2017 

a 2018 nebo umístění na Grand Prix, IWAS Games do 10. místa 1. poloviny 
startovního pole v letech 2017 a 2018 

a zároveň  
b. umístění ve světovém rankingu IPC 2017/2018 do 16.místa 1.poloviny startovního 

pole vztahující se k danému výkonu sportovce z kritéria a 
 
c. Umístění dle bodu a) zařazení do reprezentace B, ale bez dodržení podmínky b) 

zařazení do reprezentace B 
 

d. Umístění v letech 2014 – 2016 na PH, MS, ME, GP, IWAS na 1.-16.místě, ale bez 
umístění dle výše uvedených kritérií v roce 2017 

 
e. Sportovci, které na základě rozhodnutí komise sekce atletiky budou zařazeni do 

reprezentace poté, co sportovec splnil v roce 2017 kritéria MŠMT 

 
Pro zařazení do reprezentace A, B, C je nezbytná mezinárodní klasifikace a podepsaná 
Smlouva s reprezentantem včetně Závazku sportovce ve věci dopingu !!! 
 
Zařazení sportovce do reprezentace dle výše uvedených kritérií včetně výše financování je platné ke 
dni schválení Pravidel, tj. 10.4.2018 včetně. Splnění kritérií po tomto datu již nemá vliv na výši 
financování v roce 2018. 


