JIHOČESKÝ JUNIOR CUP 2017
10. ročník Jihočeského poháru jednotlivců v duatlonu a triatlonu mládeže
1) Statut soutěže
Závody seriálu Jihočeského JUNIOR CUPu v triatlonu, duatlonu a aquatlonu (plavecko-běžeckého
duatlonu) (dále jen JUNIOR CUP) jsou otevřené, to znamená, že se může zúčastnit každý dle
pravidel Jihočeského triatlonu (dále jen JTT). K účasti v závodě není nutná licence České triatlonové
asociace (dále jen ČTA). Vyhlašovatelem soutěže je Jihočeský triatlon (Jihočeský triatlonový svaz).
2) Soutěžní výbor
Soutěžní výbor je stanoven pro každý závod. Jeho povinností a pravomocí je dohlížet na průběh
závodu, schvalovat výsledky a řešit protesty. Když soutěžní výbor podepíše výsledky, jsou platné a
definitivní. Jeho složení je doporučeno stejné jako pro zároveň pořádaný závod Jihočeského poháru
pro kategorie dospělých.
3) Kategorie JUNIOR CUP
A)
benjamínci I.
benjamínci II.a
benjamínci II.b
benjamínci III.
B)
mladší žáci
starší žáci

BC1/BD1
BC2a/BD2a
BC2b/BD2b
BC3/BD3

(6 - 7 let)
(8 let)
(9 let)
(10 - 11 let)

2011 – 2010
2009
2008
2007 – 2006

ZC1/ZD1
ZC2/ZD2

(12 - 13 let)
(14 - 15 let)

2005 – 2004
2003 – 2002

Po každém závodě budou vyhlášeny 3 nejlepší závodníci v každé kategorii. Pořadatel nemusí
vyhlásit a ocenit kategorii, ve které startovalo 3 a méně závodníků, pokud je započítá do výsledků
kategorie vyšší (nemá vliv na bodování JUNIOR CUPu). Pořadatel má právo vyhlásit a ocenit více
závodníků i kategorií (např. kategorie dětí 5 let a mladší – nebude započítáváno do JUNIOR CUPu).
Na Mistrovství Jihočeského kraje (MJK) bude vyhlášen Mistr Jihočeského kraje ve všech kategoriích.
4) Startovní čísla
Každý závodník, který obdrží startovní číslo při prezentaci závodu, jej po skončení závodu odevzdá,
např. proti vydání kola z depa.
5) Bodování
Všechny kategorie:
1. – 50 2. – 46 3. – 43

4. – 41

5. – 40

dále až po 1 bod

6) Určení pořadí JUNIOR CUP
Do pořadí JČP je započítán pouze závodník mající příslušnost k triatlonovému oddílu na území
Jižních Čech, pokud není členem triatlonového oddílu, pak trvalé bydliště na území Jižních Čech.
Toto musí být zřejmé z výsledkové listiny. Pořadí jednotlivců v závodě je dáno pořadím v cíli po
schválení výsledků. Do bodování kategorií JUNIOR CUP jednotlivců je započítána polovina závodů
se zaokrouhlením směrem dolů z uskutečněných závodů započítaných do pořadí kategorií.
O celkovém pořadí v JUNIOR CUP jednotlivců rozhoduje nejvyšší bodový zisk v započítávaných
závodech. Při rovnosti bodů rozhoduje postupně:
- umístění na MJK v triatlonu v příslušné kategorii
- při neúčasti na MJK, nejvyšší bodový zisk v jednotlivém závodě
- podíl umístění ze vzájemných závodů

7) Měření teploty vody
Pořadatel je povinen změřit teplotu vody na dvou až třech místech trati v hloubce minimálně 50 cm.
Z kontrolních měření vypočítá průměrnou hodnotu. Tuto teplotu je povinen oznámit nejpozději hodinu
před startem buď rozhlasem, nebo na vývěsce spolu s informací, zda se plavecká část závodu
uskuteční nebo zda bude nahrazena v souladu s bodem 8).
8) Zrušení plavání
Pořadatel má povinnost zrušit plavání z důvodu nízké teploty (teplota vody pod 19º C), či kvality
vody (sinice) na základě doporučení zdravotního ústavu či odboru životního prostředí obce či města.
Zrušení plavání schvaluje soutěžní výbor. Při zrušení plavání se uskuteční duatlon na vzdálenostech
– ½ běh, kolo, běh původních vzdáleností triatlonu. Tento závod je plnohodnotným závodem
JUNIOR CUP a je započítáván do celkových výsledků.
9) Protesty
Protest se podává výhradně písemnou formou do 15 minut od vyvěšení výsledků na tabuli. Poplatek
za podání protestu je 200,- Kč, který se v případě uznání vrací. V opačném případě propadá
pořadateli. Protest řeší soutěžní výbor na místě před schválením
10) Vyhlášení výsledků JUNIOR CUP
Slavnostní vyhlášení výsledků Jihočeského JUNIOR CUP proběhne v sobotu 4. listopadu 2017 od
16.00 hod. v kulturním domě v Dubném u Českých Budějovic
11) Ceny za celkové umístění v JUNIOR CUP
Nejlepší v jednotlivých věkových kategoriích obdrží pohár a věcné ceny.
12) Informace pro závodníky














závodníci jsou povinni respektovat pravidla a ustanovení propozic k jednotlivým závodům,
závodu se každý závodník účastní na vlastní nebezpečí, zákonný zástupce závodníka
při presentaci vysloví písemně souhlas s účastí závodníka v závodě nebo závodník předloží
písemný souhlas rodičů,
v jedné vlně je možno odstartovat závodníky různých věkových kategorií,
při závodech dětí a mládeže není dovolena aktivní pomoc doprovodu (u závodníků v kategorii
benjamínci I. a II. je povolen, z důvodu bezpečnosti, doprovod při plavecké a cyklistické části
závodu, a to pouze pohyb vedle závodníka nebo za ním, a zároveň nebránit ostatním závodníků
v závodu); porušení se trestá diskvalifikací, rozhodne SV,
v kategoriích benjamínci I. a II. je povoleno používat nadlehčovací prostředky (rukávky, plavecký
kruh, vesta a apod.),
plaveckou část závodník nesmí absolvovat se startovním číslem,
cyklistickou část závodu, včetně depa, je závodník povinen absolvovat v cyklistické přilbě (bez ní
nebude závodník vpuštěn na trať), která musí být řádně zapnutá. Porušení se trestá
diskvalifikací,
v depu je závodník povinen vždy dodržovat následující postup:
o po plavání – vzít a zapnout přilbu, teprve po té uchopit kolo,
o po cyklistice – umístit kolo na své místo v depu a teprve po té rozepnout a odložit
cyklistickou přilbu ke svému kolu (nikoliv odhodit),
o jízda na kole v depu je zakázána,
závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu,
je povolena jízda v háku (drafting) mezi kategoriemi i pohlavím,
převody kola bez omezení.

13) Povinnosti pořadatelů
 zajistit bezpečný průběh závodů dostatečným počtem pořadatelů na kritických místech a to
především doprovod ve vodě při plavecké části, při vjezdech na komunikaci, na křižovatkách,
apod.,
 pořadatel zajistí, aby parametry pořádaného závodu pro jednotlivé věkové kategorie splňovaly
podmínky uvedené v bodě 16,
 poskytnout výsledky v elektronické podobě (např. exportem ze standardního programu pro
zpracování výsledků nebo tabulky zpracované programem Excel) na emailovou adresu stejnou
jako pro závod dospělých,
 zajistit předání výsledků v jednom vydání jihočeským oddílům, které se zúčastnily závodu,
 zajistit si předávaný materiál (brána, startovní čísla, bóje, teploměr, stupně vítězů) a mít jej
k dispozici v celém rozsahu,
 při presentaci závodníků si musí pořadatel zajistit souhlas zákonného zástupce závodníka s jeho
účastí v závodě (VV JTT bude poskytnut pořadatelům dětských závodů vzor presenční listiny),
nebo závodník předloží písemný souhlas rodičů s účastí na závodech,
 prezentovat na závodě logo hlavního sponzora.
14) Předávání materiálu
Předávaný materiál tvoří (brána, startovní čísla, bóje, teploměr a stupně vítězů), který je společný pro
závody Jihočeského poháru v triatlonu a duatlonu pro všechny věkové kategorie. Pořadatel závodu
je povinen zajistit si převzetí materiálu od pořadatele předchozího závodu, provést kontrolu materiálu
a podepsat předávací protokol. Tímto odpovídá za převzatý materiál. Zjištěné závady zapíše do
předávacího protokolu a současně o nich neprodleně informuje správce materiálu, kterým je Karel
Strolený.
15) Sankce
V případě nedodržení povinností ze strany pořadatele, uvedených v bodě 13), může být závod pro
následující sezónu vyřazen ze seriálu JUNIOR CUP. Navrhuje výkonný výbor a schvaluje valná
hromada na základě informací od soutěžního výboru a oficiálního zpracovatele výsledků.
16) Maximální doporučené délky tratí
věk
Do 6 let
6 – 7 let
8 – 9 let
10 – 11 let
12 – 13 let
14 – 15 let

závod
triatlon
duatlon
aquatlon
triatlon
duatlon
aquatlon
triatlon
duatlon
aquatlon
triatlon
duatlon
aquatlon
triatlon
duatlon
aquatlon
triatlon
duatlon
aquatlon

plavání/ 1. běh
25m
250 m
25m
50 m
300 m
100m
100 m
500 m
150 m
150 m
1 km
200m
400m
2 km
300m
600 m
3 km
500m

kolo
1 km
1 km
--1 km
1 km
--2 km
2 km
--4 km
4 km
--8 km
8 km
--12 km
12 km
---

běh
250 m
250 m
250 m
300m
300 m
500 m
500 m
500 m
750 m
750 m
500m
1km
2km
1 km
1,5 km
3 km
1,5 km
2,5 km

