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1. ÚČEL
1.1

Soutěžní směrnice určuje podmínky pořádání závodů členy ČTA a parametry
seriálů a jejich závodů, které jsou přímo řízené ČTA, a stanovuje vybraná
nominační kritéria pro reprezentační starty v sezóně 2017. Na závodech se závodí
dle platných pravidel ČTA, neurčuje-li tato směrnice jinak. Výklad soutěžní
směrnice provádí technický ředitel ČTA.

1.2

Seznam použitých zkratek obsažených v této směrnici:
Česká triatlonová asociace

ČTA

CzechTriathlonSeries

CTS

Evropská triatlonová unie

ETU

Mezinárodní triatlonová unie

ITU

Nominační kritéria

NK

Divoká karta

DK

Závod olympijských nadějí

ZON

Český pohár

ČP

Evropský pohár

EP

Světový pohár

WC/SP

Série světového poháru

WTS

Mistrovství České republiky

MČR

Mistrovství Evropy

ME

Mistrovství světa

MS

Výkonostní třída

VT

Czech Power Ranking

CPR

Body relativního pořadí v kategorii

BRPK

Body relativního pořadí

BRP

Sprint triatlon

STT

Krátký/olympijský triatlon

OTT

Dlouhý triatlon

DTT

Terénní triatlon

TRT

Terenní duatlon

TRD

Krátký duatlon

KDT
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Dlouhý duatlon

DDT

Krátký kvadriatlon

KKT

Kvadriatlon

KVT

ČTA* Soutěžní směrnice 2017 – letní edice * verze 2 * platnost od 30.6.2017

4 /36

2. PARAMATRY ZÁVODŮ A ÚČASTI NA ZÁVODECH
2.1

Každý pořadatel závodu ČP, nebo celého seriálu závodů ČP má uzavřenou
smlouvu s ČTA, která specifikuje práva a povinnosti obou stran při organizaci
závodů, resp. celého seriálu. Kopie smlouvy jsou dostupné na www.triatlon.cz
v odpovědnosti sekretariátu ČTA.

2.2

Každý člen ČTA, tak jak jej definují stanovy ČTA, je povinen při pořádání závodu
libovolného klonu triatlonu dodržovat pravidla daného klonu, která jsou
uveřejněna na www.triatlon.cz a je povinen vyvinout maximální úsilí o jejich
uplatnění při závodě a má povinnost sám, nebo ve spolupráci s ČTA, na závod
delegovat alespoň jednoho rozhodčího.

2.3

Každý závodník je povinen dodržovat Pravidla ČTA, řídit se propozicemi daného
závodu a touto směrnicí.

2.4

Právo účasti na závodech má každý, kdo se přihlášením k závodu zaváže
k dodržování ustanovení této směrnice a pravidel ČTA a nemá zakázanou účast na
závodech z rozhodnutí disciplinární komise nebo rady ČTA.

2.5

Pokud prezentovaný závodník k závodu není držitelem licence ČTA, tak svojí
účastí na závodu ČP souhlasí s tím, že jeho jméno, rok narození, klubová a jiná
příslušnost a příslušné výkony budou dále evidovány v databázích ČTA a smluvně
vázaných firem a dále souhlasí s tím, že jsou tyto informace veřejné.

2.6

Každý závodník respektuje fakt, že klubová příslušnost bude automaticky načítána
z centrální databáze ČTA a případná změna klubové příslušnosti podléhá
ustanovením licenčního a přestupního řádu. V případě, kdy klub/člen ČTA nemá
uhrazené klubové členství v ČTA, bude název klubu tištěn jemnou kurzívou.

2.7

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk, dosažený v kalendářním roce.

2.8

Každý závodník svoji přihláškou k závodu deklaruje, že jeho zdravotní stav
odpovídá charakteru soutěže a že startuje na vlastní nebezpečí. U přihlášek
neplnoletého závodníka se má za to, že toto deklaruje jeho zákonný zástupce.

2.9

Řádný člen ČTA (s platnou závodní licencí pro rok 2017) přihlášený předem přes
portál www.czechtriseries.cz má nárok na tzv. zvýhodněné startovné, které je
nižší než základní startovné pro nečleny ČTA, či závodníky přihlášené na místě.
Pro žactvo a dorost je zvýhodněné startovné nižší o 50Kč, pro juniory a dospělé o
100Kč.

2.10 Maximální výše základního startovného na závodech (pro řádné členy ČTA
přihlášené předem) je uvedeno v tabulce:
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Tabulka č.1 – Maximální výše základního startovného
STARTOVNÉ (KČ)
SKUPINA VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
STT , OTT, SDT, KDT,
½ DTT, DDT,
DTT
KKT, TRT
KVADRIATLON
Žactvo 8-15 let
250
Dorost 16-17 let
400*
Junioři 18-19 let
500*
2000*
2500*
Dospělí 20 let a starší
700*
2500*
3000*
* nevztahuje se na závody, kdy je ČP současně i EP, MS, WC, nebo mimo území ČR

2.11 Závodník je povinen při prezentaci pro kontrolu předkládat doklad totožnosti,
nebo licenci ČTA v původní a/nebo elektronické formě.
2.12 Každý závodník je sám zodpovědný za správnost a úplnost svých údajů na portálu
www.czechtriseries.cz, včetně aktuální obličejové fotografie ve svém profilu.
2.13 Každý závodník startuje za svůj klub ve smyslu jeho klubové příslušnosti. Soutěž
klubů bude průběžně vyhodnocována přes všechny věkové kategorie a závodníci
se do ní nemusejí přihlašovat. Kluby budou vyhodnocovány na každém závodě, a
budou získávat body do celkového pořadí ČP. Pořadatel, nemá povinnost klubové
pořadí vyhlašovat. Ustanovení se nevztahuje na držitele denní licence.
2.14 Každý závodník má právo využít příslušnosti k jedné „profesionální stáji“. Licenci
profesionální stáje kupuje právnická a/nebo fyzická osoba podle pravidel
„profesionálních stájí“, které jsou k dispozici na www.triatlon.cz.
2.15 Závodníci mají dále právo využít své příslušnosti k tréninkové skupině, jejíž název
bude zobrazen ve startovních či výsledkových listinách tehdy, nejsou-li členy
triatlonového klubu.
2.16 Na každém závodě ČP bude vyhodnocena každá vyhlašovaná věková kategorie a
absolutní pořadí, vždy do 3. místa. Budou uděleny diplomy, poháry a věcné ceny,
podle možností pořadatele.
2.17 Celkové pořadí ČP bude vyhodnoceno na konci sezóny v každé vyhlášené věkové
kategorii do 3. místa a budou uděleny diplomy a poháry.
2.18 Celkové pořadí ČP klubů a prize money za toto pořadí se vztahuje pouze na kluby
registrované v ČTA se zaplaceným členským poplatkem ČTA. Klubu se bodový zisk
z daného závodu započítává tehdy, má-li klub uhrazeno členství v ČTA nejpozději
7 dní před tímto závodem.
2.19 V případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění v celkovém pořadí ČP lepší
umístění na MČR.

ČTA* Soutěžní směrnice 2017 – letní edice * verze 2 * platnost od 30.6.2017

6 /36

2.20 Výkonnostní třídy (dále jen VT) se přidělí podle výsledků výkonnostního pořadí
Czech Power Ranking (CPR) k 1.10.2017 a budou platit pro rok 2018.
a) I. VT: do 10 % ztráty na vítěze,
b) II. VT: do 20 %,
c) III. VT: do 30 % ztráty na vítěze CPR dané věkové kategorie.
Pokud daná kategorie nebude mít natolik kvalitní soutěžní sérii, že nebude CPR
vydáno, tak se VT udělí z výsledků pořadí MČR dané věkové kategorie. VT takto
budou přiděleny pro každý „klon“ zvlášť.

3. ZAŘAZENÍ TUZEMSKÝCH A ZAHRANIČNÍCH ZÁVODNÍKŮ DO MČR
A ČP
3.1

V pořadí MČR se hodnotí pouze závodníci se státním občanstvím České republiky.

3.2

Do pořadí Českého poháru v individuálních kategoriích se započítávají všichni
závodníci bez ohledu na státní příslušnost.

ČTA* Soutěžní směrnice 2017 – letní edice * verze 2 * platnost od 30.6.2017

7 /36

4. ČP OLYMPIJSKÝ A SPRINT TRIATLON
4.1

Produkci seriálu zajišťuje ČTA z.s.

4.2

Závody ČP jsou uvedeny v tabulce č.2.
TABULKA Č.2 – SÉRIE ZÁVODŮ ČP V OTT A STT

DATUM

MÍSTO

11.6.2017

Příbram

22.7.2017

Mělník

16.7.2017

Hamr

23.7.

Praha

30.7.2017

Tábor

12.8.2017

Sokolov

1.-2.9.2017

Karlovy
Vary

4.3

DISTANCE

ORGANIZÁTOR

DOSPĚLÝCH

ZÁVODU

[KM]

Tri klub Příbram
Sport Future
Group, z.s.
H-Triatlon, z.s.
E.ON TRIATHLON
TEAM
Tri Sport Čeko
Sokolov
CITY TRIATHLON
Karlovy Vary z.s.

DRAFTING
ŽÁCI

DRAFTING
DOROST
A JUNIOŘI

DRAFTING
DOSPĚLÍ

1,5-40-10

Povolený

NE

NE

0,75-20-5

Povolený

Povolený

Povolený

0,75-26-7

-

NE

NE

Povolený

Povolený

-

0,75-20-5

Povolený

-

Povolený

0,75-20-5

Povolený

Povolený

Povolený

0,75-20-5

Povolený

Povolený

Povolený

Závody ČP pro vyhlašované kategorie jsou uvedeny v tabulce č.3
Tabulka č.3
Žactvo

Dorost

Junioři

Dospělí 20+

11.6. Příbram (OTT)

ANO

ANO

ANO

ANO

22.7. Mělník (STT)

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

ANO

ANO

23.7. Praha ****

ANO

ANO

NE

NE

30.7. Tábor (STT) *

ANO

NE

NE

ANO

12.8. Sokolov ( STT)

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO 1.9.2017

ANO 2.9.2017

ANO 2.9.2017

ANO

ČP 2017 OTT/STT

Závod zrušen!
16.7. Hamr na
Jezeře***

1.-2.9. Kalovy Vary**

* V rámci závodu ČP Tábor se nevyhlašuje, nezapočítavají se body do ČP pro kategorie dorostu
a juniorů.

ČTA* Soutěžní směrnice 2017 – letní edice * verze 2 * platnost od 30.6.2017

8 /36

** V rámci závodu ČP Karlovy Vary se nevyhlašuje, nezapočítávájí body do ČP kategorie
absolutní 18 let a starší. Body do ČP pro kategorie žactva, dorostu, juniorů a věkových kategorií
dospělých se započítávají!
*** V rámci závodu ČP Hamr na Jezeře se nevyhlašují kategorie žactva a dorostu.
**** V rámci závodu ČP Praha se nevyhlašují kategorie juniorů a dospělých.

4.4

Vyhlašované věkové kategorie ČP a MČR, a délky tratí jsou uvedené v tabulce č.4.
Tabulka č.4 – Vyhlašované kategorie ČP a MČR, a délky tratí
KATEGORIE
PLAVÁNÍ [M]
CYKLISTIKA [KM]
BĚH [M]
Žáci 8 let
100
2
Žáci 9 let
100
2
Žáci 10-11 let
100
2
Žactvo mladší 12-13 let
300
6
Žactvo starší 14-15 let
400
8
Dorost 16-17 let
750
20
Junioři 18-19 let
750
20
*Dospělí 20-39 let
750-1500
20-40
Dospělí 40-49 let
750-1500
20-40
Dospělí 50-59 let
750-1500
20-40
Dospělí 60 let a starší
750-1500
20-40
Absolutní pořadí
750-1500
20-40
* Kategorie K23 a K29 se vypisují pouze pro MČR dospělých.

1 000
1 000
1 000
2 000
3000
5 000
5 000
5 000-10 000
5 000-10 000
5 000-10 000
5 000-10 000
5 000-10 000

Případné spojování startů kategorií podléhá schválení technickému řediteli ČTA,
případně technickému delegátovi.

4.5

Mistrovství ČR pro rok 2017 uvádí tabulka č.5.
Tabulka č.5 – Mistrovství ČR v OTT a STT
KATEGORIE
MČR: ZÁVOD
Dospělí (OTT) - věkové kategorie
Dospělí (OTT) - absolutní pořadí
Dorost, Junioři
Žactvo
Dospělí (STT), věkové kategorie
Dospělí (STT)-absolutní pořadí
OTT Kluby

Příbram 11.6.2017
Příbram 11.6.2017
Karlovy Vary 2.9. 2017
Tábor 30.7.2016
Tábor 30.7.2017
Tábor 30.7.2017
Příbram 11.6.2017
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4.6

Hodnocení jednotlivých kategorií pro ČP v Olympijském a Sprint triatlonu je uvedeno v
tabulce č.6.

Tabulka č.6 - Hodnocení jednotlivých kategorií pro ČP OTT a STT
KATEGORIE
Žáci
8, 9, 10-11 let
Žactvo
12-15 let

POŘADÍ V ZÁVODU
Podle dosažených časů

Podle dosažených časů

TRIATLON OTT A STT
BODY DO ČP

CELKOVÉ POŘADÍ ČP

Nebude hodnoceno

Nebude hodnoceno

Body:
1. místo 1000 bodů,
2./950b., 3./920b.,
atd.

Součet minimálně 2,
maximálně však 3 nejlepších
bodových zisků .

viz příloha č.1 str. 35

Dorost, junioři,
dospělí dle věkových
kategorií

Podle dosažených časů

Body:
1. místo 1000 bodů,
2./950b., 3./920b.,
atd.

Součet minimálně 2,
maximálně však 3 nejlepších
bodových zisků .

viz příloha č.1 str. 35

Kluby

Absolutní pořadí
dorostu, juniorů a
dospělých*

Průměr relativních umístění
3 nejlepších závodníků
Body:
stejného klubu
1. místo 100 bodů,
v libovolných věkových
2./99b., 3./98b., atd.
kategoriích.

Podle dosažených časů na
stejných délkách tratí

Body:
1. místo 1000 bodů,
2./950b., 3./920b.,
atd.

Suma 4.nejvyšších bodových
zisků

Součet minimálně 2,
maximálně však 3 nejlepších
bodových zisků .

viz příloha č.1 str. 35

* v případě, že dorost, případně junioři startují na stejných tratích jako dospělí

Koeficient závodu je u všech závodů standardně na hodnotě 1
Pro MČR je koeficient závodu stanoven na 1,05.
V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění na MČR (u dospělých nejprve v
OTT, následně v STT).
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4.7

Rozdělení finančních cen za Celkové pořadí každého závodu bude uvedeno
v propozicích závodů. Součet Prize money pro celková pořadí v hlavním závodu je
minimálně 30 tis. Kč. Pořadatel musí vyhlásit alespoň první tři muže a tři ženy, a
celková částka vyplacená ženám musí být nejméně ve výši 50% celkové částky
vyplacené mužům.

4.8

Prize money za celkové pořadí ČP v OTT/STT budou rozděleny dle tabulky č.7.
TABULKA Č.7 – PRIZE MONEY ZA CELKOVÉ POŘADÍ ČP V OTT/STT (V TIS. KČ)
POŘADÍ
MUŽI
ŽENY
KLUBY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CELKEM

20

12

8

7

6

5

58

12

8

5

4

3

2

34

20

18

16

14

12

10

90
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4.9

Nominační kritéria
Kategorie Elite

ME ELITE OH TT, KITZBUHEL 16.-18.6.2017
ME Elite muži
Jan Čelůstka (bez nutnosti splnění NK)
Ostatní nominační místa dle kvóty ETU v následující sekvenci:
1) umístění na WTS do 30. místa do 28.5.2017
2) umístění na SP do 30. místa u K23, u kategorie ELITE do 20. místa do 28.5.2017
3) DK udělení na základě výsledného součtu časů testu P, K, B 13.5. Plzeň
4) DK trenéra reprezentace kat. Elite na základě prokázané výkonnosti
5) Počet míst pro nominace je omezen kvótou ETU

Selekční preference kriterium 1) jedna má vyšší hodnotu než 2, bod dva
větší než bod 3)
V případě nižší kvóty přidělených míst pro ČR i po splnění NK nemusí mít závodník
jistotu nominace.
Nominovaný závodník musí souhlasit se startem ve smíšených štafetách na ME
Kitzbuhel kategorie Elite.
Hlavní trenér kategorie má právo na základě aktuální výkonnosti závodníků
změnit nominaci (Případ zranění, nemoci, poklesu výkonnosti aj.)
DK nemusí být uděleny do celkového počtu přidělených kvót.
DK mohou být zpoplatněny.
Nominace bude vyhlášena dne 29.5.2017

ME Elite ženy
Vendula Frintová, Petra Kuříková (bez nutnosti splnění NK)
Ostatní nominační místa dle kvóty ETU v následující
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1) umístění na WTS do 30. místa do 28.5.2017
2) umístění na SP do 20. místa do 28.5.2017
3) DK udělení na základě výsledného součtu časů testu P, K, B 13.5. Plzeň
4) DK trenéra reprezentace kat Elite na základě prokázané výkonnosti
5) Počet míst pro nominace je omezen kvótou ETU
Selekční preference kriterium 1) jedna má vyšší hodnotu než 2, bod dva větší než
bod 3)
V případě nižší kvóty přidělených míst pro ČR i po splnění NK nemusí mít závodník
jistou nominaci.
Nominovaný závodník musí souhlasit se startem ve smíšených štafetách na ME
Kitzbuhel kateorie Elite.
Hlavní trenér kategorie má právo na základě aktuální výkonnosti závodníků
změnit nominaci (Případ zranění, nemoci, poklesu výkonnosti aj.)
DK nemusí být uděleny do celkového počtu přidělených kvót.
DK mohou být zpoplatněny.
Nominace bude vyhlášena dne 29.5.2017
ME K23 Velence (HUN) 5.-6.8.2017
ME K23 muži
Ondřej Olšar
Počet nominačních míst dle kvóty ETU v následující sekvenci:
1) umístění do 30. místa na SP do 6.6.2017
2) DK udělení na základě výsledného součtu časů testu P, K, B 13.5. Plzeň
3) DK trenéra reprezentace kat Elite na základě prokázané výkonnosti
dosahovaná výkonnost na závodech ČP, CC, SP do 3.7.
4) Počet míst pro nominace je omezen kvótou ETU

V případě nižší kvóty přidělených míst pro ČR i po splnění NK nemusí mít závodník
jistou nominaci.
Nominovaný závodník musí souhlasit se startem ve smíšených štafetách na ME
K23
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Hlavní trenér kategorie má právo na základě aktuální výkonnosti závodníků
změnit nominaci (Případ zranění, nemoci, poklesu výkonnosti aj.)
DK nemusí být uděleny do celkového počtu přidělených kvót.
DK mohou být zpoplatněny.
Nominace bude vyhlášena dne 3.7.2017

ME K23 ženy
Tereza Zimovjanová, Jana Macháčová
Počet nominačních míst dle kvóty ETU v následující sekvenci:
1) umístění do 30. místa na SP do 6.6.2017
2) DK udělení na základě výsledného součtu časů testu P, K, B 13.5. Plzeň
3) DK trenéra reprezentace kat Elite na základě prokázané výkonnosti
dosahovaná výkonnost na závodech ČP, CC, SP do 3.7.
4) Počet míst pro nominace je omezen kvótou ETU

V případě nižší kvóty přidělených míst pro ČR i po splnění NK nemusí mít závodník
jistou nominaci.
Nominovaný závodník musí souhlasit se startem ve smíšených štafetách na ME
K23
Hlavní trenér kategorie má právo na základě aktuální výkonnosti závodníků
změnit nominaci (Případ zranění, nemoci, poklesu výkonnosti aj.)
DK nemusí být uděleny do celkového počtu přidělených kvót.
DK mohou být zpoplatněny.
Nominace bude vyhlášena dne 3.7.2017

Nominační Test 13.5.2017
Místo konání: Plzeň
Testy se uskuteční za standardních podmínek na tratích 1500m plavání (50m
bazén), 20km kolo - časovka, 5km běh.
Běh následuje jednu hodinu po startu cyklistiky.
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ME ve Sprint triatlonu, Dusseldorf 24.- 25.6.2017
ME Sprint muži
Ondřej Olšar (bez nutnosti splnění NK)
Počet nominačních míst dle kvóty ETU v následující sekvenci:
1) umístění do 30. místa na SP do 5.6.2017
2) umístění do 35. místa na WTS do 11.6.2017
3) DK udělení na základě výsledného součtu časů testu P, K, B 13.5. Plzeň
3) dosahovaná výkonnost na závodech ČP, CC, SP do 6.6.
4) DK trenéra reprezentace kat Elite na základě prokázané výkonnosti
Hlavní trenér kategorie má právo na základě aktuální výkonnosti závodníků
změnit nominaci (Případ zranění, nemoci, poklesu výkonnosti aj.)
DK nemusí být uděleny do celkového počtu přidělených kvót.
DK mohou být zpoplatněny.
Nominace bude vyhlášena nejpozději do 11.6.2017
ME Sprint ženy
Tereza Zimovjanová, Jana Macháčová (bez nutnosti splnění NK)
Počet nominačních míst dle kvóty ETU v následující sekvenci:
1) umístění do 30. místa na SP do 5.6.2017
2) umístění do 35.místa na WTS do 11.6.2017
3) DK udělení na základě výsledného součtu časů testu P, K, B 13.5. Plzeň
4) dosahovaná výkonnost na závodech ČP, CC, SP do 6.6.
5) DK trenéra reprezentace kat Elite na základě prokázané výkonnosti
Hlavní trenér kategorie má právo na základě aktuální výkonnosti závodníků
změnit nominaci (Případ zranění, nemoci, poklesu výkonnosti aj.)
DK nemusí být uděleny do celkového počtu přidělených kvót.
DK mohou být zpoplatněny.
Nominace bude vyhlášena nejpozději do 11.6.2017
Nominační Test 13.5.2017
Místo konání: Plzeň
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Testy se uskuteční za standardních podmínek na tratích 1500m plavání (50m
bazén), 20km kolo - časovka, 5km běh.
Běh následuje jednu hodinu po startu cyklistiky.
Náhradní test může být vyhlášen v rozpětí termínu 9.5.-15.5.

MS K23 / finále WTS 14.-17.9. Rotterdam
K23 muži + ženy - dle nominace žebříčku ITU


do 16. místa na ME K23
 umístění do 30. místa na SP
 DK trenéra reprezentace kat K23 na základě výkonnosti prokázané v závodech
SP a EP
Počet NK slotů bude závislý na počtu míst alokovaných pro ČR – v tomto případě
bude rozhodovat lepší umístění závodníků na MEK23 a závodech SP (v tomto
pořadí)
Hlavní trenér kategorie má právo na základě aktuální výkonnosti závodníků
změnit nominaci (Případ zranění, nemoci, poklesu výkonnosti aj.)
DK nemusí být uděleny do celkového počtu přidělených kvót.
DK mohou být zpoplatněny.
Závodník nominovaný na MS/ Finále WTS musí souhlasit s účastí v závodu štafet
v kategorii určené reprezentačním trenérem
Nominace bude vyhlášena dne 10.8.2017

MS ELITE / finále WTS 14-17.9. Rotterdam
Elite muži + ženy – dle nominace žebříčku ITU


do 16. místa na ME Elite v OH TT
 do 22. místa na WTS
 DK trenéra reprezentace na základě výkonnosti prokázané v závodech SP
 Předpokladem úspěšné kvalifikace je nominaceschopné postavení závodníka v
rankingu ITU
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Hlavní trenér kategorie má právo na základě aktuální výkonnosti změnit nominaci
(Případ zranění, nemoci, pokles výkonnosti aj.)
DK nemusí být uděleny do celkového počtu přidělených kvót.
DK mohou být zpoplatněny.
Závodník nominovaný na MS/ Finále WTS musí souhlasit s účastí v závodu štafet
kategorie Elite
Nominace bude vyhlášena dne 10.8.2017

Věkové kategorie Junioři + Dorost v roce 2017 – závodníci s rokem narození
(1998-2001)
ME Kitzbuhel AUT. 16. – 18. 6. 2017
Nominační závody:
(u divokých karet bude brán zřetel na kombinaci
výsledku závodu v Příbrami a testů v Plzni – konečná nominace bude oznámena
v hodinách po ukončení nominačního závodu v Příbrami)

1) Všechny závody EP juniorů od 10. 2016 do 1. 6. 2017
Chlapci - umístění do 6. místa
Dívky - umístění do 3. místa
2) Nominační závod Příbram 11.6.2017
Chlapci - Vítěz + 2*DK , které nemusí být uděleny
Dívky - Vítězka + 2*DK, které nemusí být uděleny
3) Nominační test Plzeň 13.5.2017
Chlapci - 2*DK , které nemusí být uděleny
Dívky - 2*DK, které nemusí být uděleny

Umístění jsou brána v absolutním pořadí J+D, podmínkou nominace je splnění
limitu plavání u testu v Plzni 1500VZ pod 19:05min chlapci a 20:20min dívky - 50m
bazén. U závodu v Příbrami pak nesmí jeho-její ztráta přesáhnout 25s za nejlepším
plavcem-plavkyní umístěným do 6.místa celkového pořadí)
Hlavní trenér kategorie má právo na základě aktuální výkonnosti závodníků změnit
nominaci (Případ zranění, nemoci, poklesu výkonnosti aj.)
Nominace bude vyhlášena dne 11.6.2017
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ZON Závod Olympijských Nadějí JUNIOŘI 13. – 16.7.2017 (Fadd-Dombori,
Maďarsko)
1) ME Kitzbuhel 16. -18.6 2017
Chlapci - umístění do 24.místa
Dívky - umístění do 18. místa
2) Všechny závody EP juniorů od října 2016 do 1. 7. 2017
Chlapci - umístění do 6. místa
Dívky - umístění do 3. místa
3) DK dle počtu volných míst (přednost mají nominovaní dle bodu 1 a2) do
celkového počtu 2 junioři + 2junirky. Dle výkonnosti testy Plzeň a ČP Příbram.
Hlavní trenér kategorie má právo na základě aktuální výkonnosti závodníků změnit
nominaci (Případ zranění, nemoci, poklesu výkonnosti aj.)
Nominace bude vyhlášena nejpozději do 2.7.2017

MS Rotterdam NED. 14. -17. 9. 2017
Nominačním závody:
1) ME 2017 Kitzbuhel AUT.
Muži - do 16. místa + 1DK + 1DK placená, které nemusí být uděleny
Ženy - do 16. místa + 1DK + 1DK placená, které nemusí být uděleny
2) Všechny závody EP juniorů 2017
Muži - opakovaná umístění do 5. místa (jedna se o divokou katru která
nemusí být udělena)
Ženy - opakovaná umístění do 3. místa (jedna se o divokou katru která
nemusí být udělena)

Hlavní trenér kategorie má právo na základě aktuální výkonnosti závodníků změnit
nominaci (Případ zranění, nemoci, poklesu výkonnosti aj.)
Nominace bude vyhlášena nejpozději do 3.9.2017
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ETU Triathlon Youth European Championship Festival 13. – 16.7.2017 (Panevezys,
Litva)
NK dorostenci: 1. z nominačního závodu ČP Příbram 11.6.2017 + 1DK
NK dorostenky: 1. z nominačního závodu ČP Příbram 11.6.2017 + 1DK
Divoké karty budou uděleny na základě prokázané výkonnosti na závodech Evropského
poháru juniorů termínově konaných do 24. června 2017 či výkonnosti na ČP Příbram.
Pomocným kritériem pro udělení DK bude prokázání odpovídající plavecké a běžecké
výkonnosti na závodech ČP Aquatlonu 2017 či testech SCM. Konečné nominace DK jsou
v plné kompetenci vedoucího trenéra kategorie. Celková nominace podléhá schválení
SEK ČTA. Divoké karty nemusí být uděleny!
Hlavní trenér kategorie má právo na základě aktuální výkonnosti závodníků změnit
nominaci (Případ zranění, nemoci, poklesu výkonnosti aj.)
Nominace bude vyhlášena nejpozději do 25.6.2017

ZON Závod Olympijských Nadějí 13. – 16.7.2017 (Fadd-Dombori, Maďarsko)
NK dorostenci: 2 DK
NK dorostenky: 2 DK
Vzhledem k termínové kolizi se závodem EYTF budou sportovci na ZON nominováni
výhradně na základě udělených divokých karet (DK).
Divoké karty budou uděleny na základě prokázané výkonnosti na závodech Evropského
poháru juniorů termínově konaných do 24. června 2017 či výkonnosti na závodech ČP
Příbram. Pomocným kritériem pro nominaci bude rovněž prokázání odpovídající
plavecké a běžecké výkonnosti na ČP Aquatlonu 2017 či testech SCM. Konečné
nominace jsou v plné kompetenci vedoucího trenéra kategorie. Celková nominace
podléhá schválení SEK ČTA. Divoké karty nemusí být uděleny!
Hlavní trenér kategorie má právo na základě aktuální výkonnosti závodníků změnit
nominaci (Případ zranění, nemoci, poklesu výkonnosti aj.)
Nominace bude vyhlášena nejpozději do 25.6.2017

ZON Závod Olympijských Nadějí 13. – 16.7.2017 (Fadd-Dombori, Maďarsko)
NK žáci: 1. a 2. z nominačního závodu ČP Příbram 11. 6. 2017 + 2DK
NK žákyně: 1. a 2. z nominačního závodu ČP Příbram 11. 6. 2017 + 2DK
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Divoké karty budou uděleny na základě výkonnosti na závodech Českého poháru
termínově konaných nejpozději do 3 týdnů před konáním závodu ZON 2017.
Pomocným kritériem bude prokázání odpovídající výkonnosti v běžeckých a plaveckých
testech SpS nebo na závodech ČP v aquatlonu.
Konečné nominace DK jsou plně v kompetenci vedoucího trenéra kategorie, který
může v odůvodněných případech udělit DK i mimo plnění stanovených kritérií. Celková
nominace podléhá schválení SEK ČTA. Divoké karty nemusí být uděleny.
Upozornění:
V případě neuskutečnění nominačního závodu ČP do 3 týdnů před konáním ZON 2017
budou všechna startovní místa obsazovaná výhradně pomocí klíče DK. Zároveň se tak
stane, pokud v nominačním závodě nepřízeň počasí zapříčiní zrušení plavecké části v
žákovských kategoriích. DK nemusí být uděleny v plném počtu.
Hlavní trenér kategorie má právo na základě aktuální výkonnosti změnit nominaci
(Případ zranění, pokles výkonnosti aj.)
Nominace bude vyhlášena nejpozději do 25.6.2017
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5. TERÉNNÍ TRIATLON
5.1

Český pohár se pro závody v terénním triatlonu nevyhlašuje.

5.2

Vyhlašované věkové kategorie pro MČR a doporučené délky tratí jsou uvedeny v
tabulce č.8.

Tabulka č.8 – Vyhlašované kategorie MČR a délky tratí
PLAVÁNÍ [M]
CYKLISTIKA MTB [KM]
Žactvo mladší 12-13 let
200
3-6
Žactvo starší 14-15 let
200
3-6
Dorost 16-17 let
300-500
9-15
Junioři 18-19 let
900-1500
25-40
*Dospělí 20-29 let
900-1500
25-40
Dospělí 30-39 let
900-1500
25-40
Dospělí 40-49 let
900-1500
25-40
Dospělí 50-59 let
900-1500
25-40
Dospělí 60 let a starší
900-1500
25-40
Absolutní pořadí
900-1500
25-40
*Kategorie K23 a K24-29 se vypisuje pouze pro MČR.
KATEGORIE

5.3

BĚH [M]
2 000
2 000
5 000
7 000 - 11 000
7 000 - 11 000
7 000 - 11 000
7 000 - 11 000
7 000 - 11 000
7 000 - 11 000
7 000 - 11 000

Mistrovství ČR pro rok 2017 uvádí tabulka č.9.
Tabulka č.9 – Mistrovství ČR v terenním triatlonu
KATEGORIE
Žactvo 12-15 let, dorost
Junioři, K23, dospělí
Kluby

MČR TRIATLON
23.7.2017 Most
23.7.2017 Most
23.7.2017 Most
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5.4

Nominační kritéria na ME, MS a závody WCS
ME Târgu Mures, ROM, 29. - 30. 7. 2017
Junioři: 1 DK
Juniorky: 1 DK
Muži: vítěz NZ, 1 DK
Ženy: vítězka NZ, 1 DK
Nominačním závodem bude závod MČR v terénním triatlonu v Ostrově 17. 6.
2017.
Nominovaným závodníkům / držitelům DK dle NK zaplatí ČTA startovné, ostatní
náklady si závodníci hradí sami.
DK nemusí být uděleny.
Při udělení DK bude přihlédnuto k výsledkům v závodech ČP v terénním triatlonu
a v závodech European a World Tour v Xterra v roce 2017.
ČTA může po zvážení udělit další DK plně hrazené ze strany reprezentanta.
DK budou uděleny na základě návrhu koordinátora sekce nejpozději měsíc před
konáním akce a podléhají schválení Sportovní komise ČTA.
Pozn.: Závodníci kategorie Age group se k závodům přihlašují prostřednictvím
ČTA. V případě zájmu o start a o reprezentační závodní dres pište na:
josef.rajtr@triatlon.cz. Případnou nutnost současného přihlášení i na stránkách
pořadatele si zajistí sami zájemci o start v daném závodě.

MS Penticton, CAN, 18. – 27. 8. 2017
Muži: 1 NZ, 1 DK
Ženy: 1 NZ, 1 DK
Nominaci obdrží nejlepší závodník/ce v kategorii mužů a žen v celkovém pořadí v
závodě ME v terénním triatlonu 2017.
Nominovaným závodníkům / držitelům DK dle NK zaplatí ČTA startovné, ostatní
náklady si závodníci hradí sami.
DK nemusí být uděleny.
ČTA může po zvážení udělit další DK plně hrazené ze strany reprezentanta.
Při udělení DK bude přihlédnuto k výsledkům v závodech ČP v terénním triatlonu
a v závodech ME, European a World Tour v Xterra v roce 2017.
DK budou uděleny na základě návrhu koordinátora sekce do 30. 7. 2017 a
podléhají schválení Sportovní komise ČTA.
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Pozn.: Závodníci kategorie Age group se k závodům přihlašují prostřednictvím
ČTA. V případě zájmu o start a o reprezentační závodní dres pište na:
josef.rajtr@triatlon.cz. Případnou nutnost současného přihlášení i na stránkách
pořadatele si zajistí sami zájemci o start v daném závodě.
Úhrada ze strany ČTA dle dosaženého výkonu zpětně pro DK v kategoriích ELITE:
úhrada startovného při umístění do 8.místa na MS (resp. do 5.místa na ME) a
současně do první poloviny celkového pořadí.

ČTA* Soutěžní směrnice 2017 – letní edice * verze 2 * platnost od 30.6.2017

23 /36

6. ČP DLOUHÝ TRIATLON A DUATLON – FORD CZECHMAN
TOUR
6.1

Organizátorem seriálu je společnost ČTA z.s.

6.2

Závody ČP jsou uvedeny v tabulce č.10.
Tabulka č.10 – Série závodů ČP FORD CZECHMAN Tour

6.3

MÍSTO

DATUM

Klíny

6.5.2017

Pardubice
Otrokovice
Pálava
Praha
Piešťany
Žďár nad S.
Příbram

3.6.2017
24.6.2017
15.7.2017
29.7.2017
5.8.2017
26.8.2017
16.9.2017

ORGANIZÁTOR ZÁVODU
Krušnoman triathlon
Team Litvínov
OMT
Tri–Max sport team
CTP Invest
ČTA
SK Delfín Nitra
SK AXIOM OrBiTt
Tri klub Příbram

DISTANCE DOSPĚLÝCH [KM]

TYP

5-80-15

DDT

1,9-90-21
3,8-180-42,2
1,9-90-21,1
1,9-90-21
3,8-180-42,2
1,9-90-21
5-60-15

DTT
DTT
DTT
DTT
DTT
DTT
DDT

Vyhlašované věkové kategorie ČP a MČR a doporučené délky tratí jsou uvedeny v
tabulce č.11.
Tabulka č.11 – Vyhlašované kategorie ČP a MČR
KATEGORIE
M/W 18*
Dospělí 18-24 let
M/W 25
Dospělí 25-29 let
M/W 30
Dospělí 30-34 let
M/W35
Dospělí 35-39 let
M/W 40
Dospělí 40-44 let
M/W 45
Dospělí 45-49 let
M/W50
Dospělí 50-54 let
M/W 55
Dospělí 55-59 let
M/W 60
Dospělí 60-64 let
M/W 65
Dospělí 65 -69 let
Absolutní M/W
* Závodníci juniorské kategorie, kterým není v den závodu 18 let, musí u prezentace
předložit písemný souhlas zákonného zástupce se startem v daném závodě.
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6.4

Mistrovství ČR uvádí tabulka č.12.
Tabulka č.12 –Mistrovství ČR pro DTT a DDT
KATEGORIE
jednotlivci
kluby

6.5

DÉLKA TRATÍ ½ DTT
26.8.2017 Žďár nad S
26.8.2017 Žďár nad S

DTT
24.6. 2017 Otrokovice
24.6. 2016 Otrokovice

DDT
16.9. 2017 Příbram
16.9. 2017 Příbram

Hodnocení jednotlivých kategorií pro ČP dlouhý triatlon a duatlon (FORD
CZECHMAN Tour) je uvedeno v tabulce č.13.
Tabulka č.13 - Hodnocení jednotlivých kategorií pro ČP v DTT a DDT
KATEGORIE

ČP v DTT a DDT - FORD CZECHMAN TOUR
POŘADÍ V ZÁVODU
BODY DO ČP
CELKOVÉ POŘADÍ ČP

Kluby

Průměr relativních umístění
3 nejlepších závodníků
stejného klubu v libovolných
věkových kategoriích.

Dospělí dle věkových
kategorií

Podle dosažených časů na
stejných délkách tratí.

Body:
1. místo 100 bodů,
2./99b., 3./98b., atd.

Suma 6.nejvyšších
bodových zisků.

Body:
1. místo 1000 bodů,
2./950b., 3./920b., atd.

Součet min. 2, max.
však 4 nejlepších
bodových zisků.

viz příloha č.1 str. 35

Absolutní pořadí
dospělí

Podle dosažených časů na
stejných délkách tratí.

Body:
1. místo 1000 bodů,
2./950b., 3./920b., atd.

Součet min. 2, max.
však 4 nejlepších
bodových zisků .

viz příloha č.1 str. 35

Koeficient závodu je u všech závodů standardně na hodnotě 1. Pro dlouhý triatlon
na distancích 3,8-180-42km je hodnota koeficientu 1,05.

6.6

V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění na MČR (nejprve na tratích 3,8180-42, následně 1,9-90-21).
Rozdělení finančních cen za Celkové pořadí každého závodu bude uvedeno
v propozicích závodů. Součet Prize money pro celková pořadí kategorie
jednotlivců bude minimálně 30 tis. Kč. Pořadatel musí vyhlásit alespoň první tři
muže a tři ženy, a celková částka vyplacená ženám musí být nejméně ve výši 50%
celkové částky vyplacené mužům.
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6.7

Prize money za celkové pořadí ČP FORD CZECHMAN tour budou rozděleny dle
tabulky č.14.
Tabulka č.14 – Prize money za celkové pořadí ČP FORD CZECHMAN tour (tis. Kč)
POŘADÍ
MUŽI
ŽENY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CELKEM

20

13

11

9

7

5

65

12

8

6

4

3

2

35
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6.8

Nominační kritéria na ME a MS
ME Almere (3,8–180-42 km), NL, 9. 9. 2017
Muži: 1 NZ + 2 DK
Ženy: Simona Křivánková + 1NZ + 1 DK
Nominační závod: Moraviaman (3,8–180-42km) 24. 6. 2017.
Na ME se nominuje vítěz NZ v kategorii mužů a vítězka v kategorii žen.
Nominovaní závodníci budou mít od ČTA hrazeno startovné a dopravu.
Ubytování ČTA po dohodě zajistí, ale závodníci si jej hradí sami.
DK nemusí být uděleny.
ČTA může po zvážení udělit další DK plně hrazené ze strany reprezentanta.
DK budou uděleny na základě návrhu koordinátora sekce nejpozději měsíc před
konáním akce a podléhají schválení Sportovní komise ČTA.
Při udělení DK bude přihlédnuto k aktuální výkonnosti prokázané v závodech
Ford Czechman Tour, v závodech série „IM‘‘ a série „Challenge“.

Pozn.: Závodníci kategorie Age group se k závodům přihlašují prostřednictvím
ČTA. V případě zájmu o start a o reprezentační závodní dres pište na:
josef.rajtr@triatlon.cz
Případnou nutnost současného přihlášení i na stránkách pořadatele si zajistí sami
zájemci o start v daném závodě.

MS Penticton, CAN, (3,8–180-42km), 18. – 27. 8. 2017
Muži: 1 DK
Ženy: 1 DK
Nominovaným závodníkům / držitelům DK dle NK hradí ČTA startovné +
dokladované náklady na dopravu a ubytování do výše 5000,-Kč. Ostatní náklady
jsou v režii závodníků.
DK budou uděleny na základě návrhu koordinátora sekce nejpozději měsíc před
konáním akce a podléhají schválení Sportovní komise ČTA.
DK nemusí být uděleny.
ČTA může po zvážení udělit další DK plně hrazené ze strany reprezentanta.
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Při udělení DK bude přihlédnuto k aktuální výkonnosti prokázané v závodech
Ford Czechman Tour, v závodech série „IM‘‘ a série „Challenge“.

Pozn.: Závodníci kategorie Age group se k závodům přihlašují prostřednictvím
ČTA. V případě zájmu o start a o reprezentační závodní dres pište na:
josef.rajtr@triatlon.cz. Případnou nutnost současného přihlášení i na stránkách
pořadatele si zajistí sami zájemci o start v daném závodě.

ME Herning, DEN, (1,9–90-21km), 10. 6. 2017
Muži: 1 DK
Ženy: 1 DK
Nominovaným závodníkům / držitelům DK dle NK hradí ČTA startovné +
dokladované náklady na dopravu a ubytování do výše 5000,-Kč. Ostatní náklady
jsou v režii závodníků.
DK budou uděleny na základě návrhu koordinátora sekce nejpozději měsíc před
konáním akce a podléhají schválení Sportovní komise ČTA.
DK nemusí být uděleny.
ČTA může po zvážení udělit další DK plně hrazené ze strany reprezentanta.
Pozn.: Závodníci kategorie Age group se k závodům přihlašují prostřednictvím
ČTA. V případě zájmu o start a o reprezentační závodní dres pište na:
josef.rajtr@triatlon.cz. Případnou nutnost současného přihlášení i na stránkách
pořadatele si zajistí sami zájemci o start v daném závodě.
Úhrada ze strany ČTA dle dosaženého výkonu zpětně pro plně hrazené DK v
kategoriích ELITE:
úhrada 100% startovného při umístění do 8.místa na MS (resp. do 5.místa na ME)
a současně do první poloviny celkového pořadí.
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7. DUATLON
7.1

Český pohár se pro závody v duatlonu nevyhlašuje.

7.2

Vyhlašované věkové kategorie a doporučené délky tratí jsou uvedeny v tabulce
č.15.
Tabulka č.15 – Vyhlašované kategorie pro MČR, a délky tratí
KATEGORIE
BĚH [KM]
CYKLISTIKA MTB [KM]
1,0
4,0
Žáci 8 let
1,0
4,0
Žáci 9 let
1,0
4,0
Žáci 10-11 let
2,0
8,0
Žactvo mladší 12-13 let
3,0
12,0
Žactvo starší 14-15 let
5,0
20,0
Dorost 16-17 let
Junioři 18-19 let
*Dospělí 20-39 let
Dle typu závodu (SDT, KDT i DDT)
Dospělí 40-49 let
Dospělí 50-59 let
Dospělí 60 let a starší
*Kategorie K23 a K24-39 se vypisují pouze pro MČR dospělých.

BĚH [KM]
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
2,5

Případné spojování startů kategorií podléhá schválení technickému řediteli ČTA,
případně technickému delegátovi na základě požadavku sportovní komise.

7.3

Mistrovství ČR v duatlonu uvádí tabulka č.16.
Tabulka č.16 – Mistrovství ČR v duatlonu
KATEGORIE
Jednotlivci, dorost, junioři, dospělí
Žactvo
Kluby

7.4

SDT
23.9.2017 Žamberk
23.9.2017 Žamberk
23.9.2017 Žamberk

DDT
Viz. Tab.16
Viz. Tab.16

Nominační kritéria na ME a MS
ME Soria, ESP, 29. – 30. 4. 2017
Muži: 1 DK
Ženy: 1 DK
Nominovaným závodníkům / držitelům DK dle NK zaplatí ČTA startovné, ostatní
náklady si závodníci hradí sami.
Při prokázání výkonnosti na ME, MS nebo SP v OH triatlonu nebo duatlonu v roce
2016 a 2017 může ČTA udělit DK.
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DK budou uděleny na základě návrhu koordinátora sekce nejpozději měsíc před
konáním akce a podléhají schválení Sportovní komise ČTA.
ČTA může po zvážení udělit další DK plně hrazené ze strany reprezentanta.
DK nemusí být uděleny.

MS Penticton, CAN, 18. – 27. 8. 2017
Muži: 1 DK
Ženy: 1 DK
Nominovaným závodníkům / držitelům DK dle NK zaplatí ČTA startovné, ostatní
náklady si závodníci hradí sami.
Při prokázání výkonnosti na ME, MS nebo SP v OH triatlonu nebo duatlonu v roce
2016 a 2017 může ČTA udělit DK.
DK budou uděleny na základě návrhu koordinátora sekce nejpozději měsíc před
konáním akce a podléhají schválení Sportovní komise ČTA.
ČTA může po zvážení udělit další DK plně hrazené ze strany reprezentanta.
DK nemusí být uděleny.

Pozn.: Závodníci kategorie Age group se k závodům přihlašují prostřednictvím
ČTA. V případě zájmu o start a o reprezentační závodní dres se pište na:
josef.rajtr@triatlon.cz. Případnou nutnost současného přihlášení i na stránkách
pořadatele si zajistí sami zájemci o start v daném závodě.
Úhrada ze strany ČTA dle dosaženého výkonu zpětně pro plně hrazené DK v
kategoriích ELITE:
úhrada 100% startovného při umístění do 8.místa na MS (resp. do 5.místa na ME)
a současně do první poloviny celkového pořadí.
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8. KVADRIATLON
8.1

Český pohár se pro závody v kvadriatlonu nevyhlašuje.

8.2

Podporované závody jsou uvedeny v tabulce č.17.
Tabulka č.17 –Závody v kvadriatlonu
MÍSTO

DATUM

ORGANIZÁTOR ZÁVODU

DISTANCE DOSPĚLÝCH [KM]

TYP

1-5-25-5

KVT

Týn nad Vltavou 24.6.2017 Kanoistický klub Jiskra, o.s.

8.3

Mistrovství ČR v kvadriatlonu se vyhlašuje dle tabulky č.18.
Tabulka č.18 –Mistrovství ČR v kvadriatlonu
KATEGORIE
Jednotlivci
Kluby

KVT
24.6.2017 Týn nad Vltavou
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8.4

Nominační kritéria na ME, MS a závody WCS
ME Ratscher, GER, (0,75-20-4,6-5), 2.9.2017
Muži: 1 DK
Ženy: 1 DK
Nominovaným závodníkům (držitelům DK) zaplatí ČTA startovné, ostatní náklady
si závodníci hradí sami.
Při prokázání výkonnosti na ME, MS nebo EP, SP v kvadriatlonu v roce 2016 a
2017 může ČTA udělit DK.
DK budou uděleny na základě návrhu koordinátora sekce nejpozději měsíc před
konáním akce a podléhají schválení Sportovní komise ČTA.
ČTA může po zvážení udělit další DK plně hrazené ze strany reprezentanta.
DK nemusí být uděleny.

ME Werdau, GER, 17.6.2017
Muži: 1 DK
Ženy: 1 DK
Nominovaným závodníkům / držitelům DK dle NK zaplatí ČTA startovné, ostatní
náklady si závodníci hradí sami.
Při prokázání výkonnosti na ME, MS nebo EP, SP v kvadriatlonu v roce 2016 a
2017 může ČTA udělit DK.
DK budou uděleny na základě návrhu koordinátora sekce nejpozději měsíc před
konáním akce a podléhají schválení Sportovní komise ČTA.
ČTA může po zvážení udělit další DK plně hrazené ze strany reprezentanta.
DK nemusí být uděleny.

MS Orfü, HUN, (1,5-40-8-10), 15.5.2017
Muži: 1 DK
Ženy: 1 DK
Nominovaným závodníkům / držitelům DK dle NK zaplatí ČTA startovné, ostatní
náklady si závodníci hradí sami.
Při prokázání výkonnosti na ME, MS nebo EP, SP v kvadriatlonu v roce 2016 a
2017 může ČTA udělit DK.
DK budou uděleny na základě návrhu koordinátora sekce nejpozději měsíc před
konáním akce a podléhají schválení Sportovní komise ČTA.
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ČTA může po zvážení udělit další DK plně hrazené ze strany reprezentanta.
DK nemusí být uděleny.

MS Křetínka, CZE, (4-20-90-20), 3.6.2017
Muži: 2DK
Ženy: 2 DK
Nominovaným závodníkům / držitelům DK dle NK zaplatí ČTA startovné, ostatní
náklady si závodníci hradí sami.
Při prokázání výkonnosti na ME, MS nebo EP, SP v kvadriatlonu v roce 2016 a
2017 může ČTA udělit DK.
DK budou uděleny na základě návrhu koordinátora sekce nejpozději měsíc před
konáním akce a podléhají schválení Sportovní komise ČTA.
ČTA může po zvážení udělit další DK plně hrazené ze strany reprezentanta.
DK nemusí být uděleny.

MS Komárno, SVK, (0,75-18-4-4), 12.8.2017
Muži: 1DK
Ženy: 1 DK
Nominovaným závodníkům / držitelům DK dle NK zaplatí ČTA startovné, ostatní
náklady si závodníci hradí sami.
Při prokázání výkonnosti na ME, MS nebo EP, SP v kvadriatlonu v roce 2016 a
2017 může ČTA udělit DK.
DK budou uděleny na základě návrhu koordinátora sekce nejpozději měsíc před
konáním akce a podléhají schválení Sportovní komise ČTA.
ČTA může po zvážení udělit další DK plně hrazené ze strany reprezentanta.
DK nemusí být uděleny.
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9. ZÁVODY NADNÁRODNÍHO VÝZNAMU POŘÁDANÉ NA ÚZEMÍ ČR
9.1

Závody nadnárodního významu pořádané na území ČR jsou uvedeny v tabulce
č.19.
Tabulka č.19 – Závody nadnárodního významu pořádané na území ČR
TYP ZÁVODU [DISTANCE V KM]
WQF World Championship long distanc 4-9020-10
MS, WC kvadriatlonu 1-5-25-5
EP juniorů 0,75-20-5
SP 1,5-40-10

MÍSTO
3.6.2017 Lazinov
24.6.2017 Týn nad Vltavou
30.8. 2017 Tábor
2.9. 2017 Karlovy Vary

10. ČESKÉ VÝKONNOSTNÍ POŘADÍ, CZECH POWER RANKING (CPR)
10.1 Výkonnostní pořadí CPR bude kalkulováno ve smyslu metodiky „Czech Power
Ranking“ z výsledků všech závodů Českého poháru pro všechny věkové kategorie.
10.2 CPR je průběžně k dispozici na portálu www.czechtriseries.cz.
10.3 CPR obsahuje závodníky všech národností.
10.4 Průběžné a konečné výsledky CPR budou určující pro udělení výkonnostních tříd
pro jednotlivé věkové kategorie každého klonu.
10.5 První tři muži a ženy v pořadí olympijského triatlonu CPR české národnosti budou
vyhlášeni v rámci slavnostního ukončení sezóny 2017.

11. OSTATNÍ USTANOVENÍ
11.1 Případné závody se statutem Evropský pohár se řídí pravidly a nařízeními ETU,
resp. ITU a odchylky od směrnice budou řešit propozice daného závodu.
11.2 Technického delegáta pro jednotlivé závody určuje ČTA.
11.3 Finanční ceny nebo příspěvky za jednotlivé závody ČP a celkové pořadí ČP je
možné nárokovat nejpozději do 19.12.2017.
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12. PARTNERSKÝ ZÁVOD ČTA
12.1 Statut „Partnerský závod ČTA“ může být přidělen závodům, které o tento statut
požádají do 28.4.2017 s těmito podmínkami:
12.2 Závodí se podle pravidel ČTA, což bude v propozicích výslovně uvedeno.
12.3 Pořadatel deklaruje solidní zajištění závodu v obvyklých aspektech (prezentace,
ozvučení, hlasatelství, start závodu, pořadatelská služba, značení tratí, měření
výsledků, startovní čísla, záchranná služba, podium/stupně vítězů, … ).
12.4 Pořadatel garantuje zvýhodněné startovné pro předem přihlášené závodníky
s platnou závodní licencí ČTA pro rok 2017.
12.5 Na závod bude delegován rozhodčí z ČTA minimálně 4. třidy na náklady
pořadatele.
12.6 Závod bude uveden v termínové listině na portálu www.czechtriseries.cz včetně
propozic a bude zde mít otevřené přihlášky. Po skončení závodu bude závod
ohodnocen hlavním rozhodčím (z ČTA).
12.7 Závod by měl být měřený výsledkovou firmou, která bude nositelem atestu
datové výměny s CTS. Pořadatel smluvně zajistí, aby výsledky závodu byly
nejpozději do 24 hodin po ukončení akce odeslány na portál
www.czechtriseries.cz v požadovaném formátu.
12.8 Pořadatel garantuje vyhlášení žákovských kategorií od 8-15 let.
12.9 Vyhlášené věkové kategorie závodu budou v souladu s aktuální soutěžní směrnicí
ČTA pro příslušný triatlonový klon.
12.10 Propozice, plakát, www a další reklamní materiály budou obsahovat logo ČTA a
CTS.
12.11 Partnerský závod může být součástí jiných závodních sérií.
12.12 Statut „Partnerský závod ČTA“ uděluje technický ředitel ČTA.
12.13 ČTA vyhlásí do 31.5.2017 dodatečný rozsah finanční a/nebo technické podpory
každému ze závodů se statutem „Partnerský závod“ podle aktuální rozpočtové
situace ČTA.

Tomáš Petr,
technický ředitel ČTA
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PŘÍLOHA.Č. 1
TABULKA BODOVÁNÍ.

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Atd.

body
1000
950
920
900
890
880
870
860
850
840
830
820
810
800
799
798
797
796
795
794
atd
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