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CENA 
Fair Play České triatlonové asociace 

 
 

§ 1. Vymezení pojmu 
 

1. Cena Fair Play ČTA je ocenění udělované Českou triatlonovou asociací (dále jen ČTA).  

2. Cena Fair play ČTA se uděluje za morální počiny zejména jako záchrana života, ušlechtilý čin, 

čestné sportovní jednání při provozování triatlonového sportu. Cena je udělována jako výraz 

uznání a poděkování. 

3. Vyhlášení ocenění ceny Fair Play ČTA je součástí Vyhlášení vítězů Českého poháru či podobné 

slavnostní příležitosti specifikované ČTA v daném roce. 

§ 2. Volba 
 

1. Návrhy na volbu této osoby může podat kterýkoliv člen ČTA. Tento návrh musí být doručen na 

sekretariát ČTA nejméně dva měsíce před konáním Vyhlášení vítězů Českého poháru či podobné 

slavnostní příležitosti specifikované ČTA v daném roce. Sekretariát ČTA předává podklady bez 

zbytečného odkladu přímo členům komise ceny Fair Play. 

2. Udělení ceny Fair Play ČTA schvaluje komise ceny Fair Play ČTA zřízená tímto dokumentem a 

Radou ČTA a složená z předsedů nezávislých komisí ČTA, a to Revizní, Disciplinární a Rozhodčí 

komise ČTA. Tato komise ceny Fair Play ČTA dodává podklady pro udělení ceny organizačnímu 

výboru Vyhlášení vítězů Českého poháru či podobné slavnostní příležitosti specifikované ČTA v 

daném roce do 30 kalendářních dní před konáním akce. 

3. Komise ceny Fair Play ČTA v případě více návrhů předkládá k ocenění pouze jeden nejhodnotnější 

počin, a to na základě svého posouzení.  

4. Komise ceny Fair Play ČTA má právo kterýkoliv návrh odmítnout bez udání důvodu. 

 

§ 3. Práva oceněné/ho, uveřejnění 

 

1. Osoba oceněná cenou Fair Play ČTA (dále jen oceněný) má právo účasti na Vyhlášení vítězů 

Českého poháru či podobné slavnostní příležitosti specifikované ČTA v daném roce.  

2. Oceněný souhlasí s uveřejněním svého profilu (jméno, příjmení, datum narození a foto/video) 

v rámci činnosti této ceny a propagace ČTA.  

 

§ 4. Ostatní 

1. ČTA má právo cenu neudělit. 

 

 

Schváleno Radou ČTA v Praze dne 21.10.2021. 

 


