Zařazení sportovců ČATHS Atletika do reprezentace pro rok 2016
1. Do reprezentace A pro rok 2016 jsou zařazeni sportovci:
a. kteří v roce 2015 splnili minimálně 3x kvalifikační A limit pro účast na LPH 2016
b. limit splnili na 2 závodech uznatelných Mezinárodním paralympijským výborem IPC
c. limit potvrdili na dalších řádných závodech
d. měli při splnění limitu aktivní atletickou licenci pro daný rok 2016
e. splňovali licenční podmínky a měli „Review“ nebo „Confirmed“ klasifikační status
f. v jejich kategorii nejsou jiní 3 čeští sportovci s lépe splněným kvalifikačním limitem
2. Do reprezentace B pro rok 2016 jsou zařazeni sportovci:
a. kteří v roce 2015/2016 splnili minimálně 3x kvalifikační B limit pro účast na LPH
2016
b. limit splnili na 2 závodech uznatelných Mezinárodním paralympijským výborem IPC
c. limit potvrdili na dalších řádných závodech
d. měli při splnění limitu aktivní atletickou licenci pro daný rok
e. splňovali licenční podmínky a měli „Review“ nebo „Confirmed“ klasifikační status
f. v jejich kategorii nejsou jiní 3 čeští sportovci s lépe splněným kvalifikačním
3. Do reprezentace C pro rok 2016 jsou zařazeni sportovci:
a. kteří v roce 2015/2016 splnili minimálně 3x kvalifikační limit pro účast na ME
2016
b. limit splnili na 2 závodech uznatelných Mezinárodním paralympijským výborem IPC
c. limit potvrdili na dalších řádných závodech
d. měli při splnění limitu aktivní atletickou licenci pro daný rok
e. splňovali licenční podmínky a měli „Review“ nebo „Confirmed“ klasifikační status
f. v jejich kategorii nejsou jiní 3 čeští sportovci s lépe splněným kvalifikačním

4. Pravidla pro reprezentaci A
a. Povinná účast na ME 2016
b. Povinná účast na MČR (CZECH OPEN)v daném roce (2016).
c. Nominace na všechny vrcholné soutěže v daném roce resp. na vybrané mistrovské
závody a dalších soutěže v okolních státech, proplacení startovného v plné výši
a určeného cestovného (cesta na/z letiště hrazena dle aktuální finanční situace). Při
splnění podmínky 3x potvrzení splnění limitu v kalendářním roce.
d. Povinná účast na soustředění, které je stanoveno v kalendáři jako povinné.
Účast na soustředění zahraničních – hrazeno plně (cesta na/z letiště hrazena dle
aktuální finanční situace).
e. Možnost částečné úhrady nákladů při individuálních startech na soutěžích
v evropských zemích.
f. Zapůjčení materiálního vybavení.
5. Pravidla pro reprezentaci B
a. Povinná účast na MČR (CZECH OPEN)v daném roce (2016).
b. Dle finanční situace atletiky možnost nominace na vrcholné soutěže v daném roce
resp. na vybrané mistrovské závody a dalších soutěže v okolních státech, proplacení
startovného v plné výši a určeného cestovného (event. úhrada části nákladů;
cesta na/z letiště hrazena dle aktuální finanční situace) Při splnění podmínky 3x
potvrzení splnění limitu v kalendářním roce.
c. Dle finanční situace atletiky možnost účasti na všech soustředěních včetně
soustředění zahraničních – hrazeno plně včetně určeného cestovného (event. úhrada
části nákladů; cesta na/z letiště hrazena dle aktuální finanční situace)
d. Zapůjčení materiálního vybavení
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Pravidla pro reprezentaci C
a. Povinná účast na MČR (CZECH OPEN)v daném roce (2016).
b. Dle finanční situace atletiky možnost nominace na vrcholné soutěže v daném roce
resp. na vybrané mistrovské závody a částečná úhrada nákladů a to max. 50%
startovného.
c. Dle finanční situace atletiky možnost účasti na vybraných soustředěních
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d. Zapůjčení materiálního vybavení
2. Vedení atletiky ČATHS a předsednictvo občanského sdružení Atletika vozíčkářů si vyhrazuje
právo zařadit do reprezentace další sportovce, kteří v průběhu sezón 2016 předvedou
vynikající výkony a je šance jejich progresivního výkonnostního růstu směrem k ME.
3. Vedení atletiky ČATHS a předsednictvo občanského sdružení Atletika vozíčkářů může dle
okolností po poradě s trenéry právo doplnit výpravu na zahraniční závody či soustředění
o další sportovce.

Podle výše uvedených pravidel jsou zařazeni následující sportovci :
Reprezentace A : Kacanu, Běleš,Kisý, Vaněk, Zvolánek
Reprezentace B: Čelanská, Enge, Zach, Jakschová
Reprezentace C: Muziková, Nováková, Obrová, Rotter, Petrouš, Kukla, Serbus, Štiak,
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