
 

Informace pro výběr na závody ET Junior Cup (“EPJ”) 2023 
 

OBECNÉ INFORMACE 
Tento dokument shrnuje podmínky a postupy pro přihlašování sportovců k závodům 
Evropského poháru juniorů 2023. 
Pro vybrané závody (Akce ČTA - zvýrazněné v tabulce) určuje Česká triatlonová 
asociace (ČTA) své individuální výběry, na základě kterých bude prováděna nominace. 
 
Zásady výběru pro juniorské a mládežnické týmy jsou koncipované s cílem: 

• vybrat správné sportovce, do správného závodu, ve správný čas; 
• poskytovat soutěžní příležitosti na podporu výše uvedeného; 

 podporovat rozvoj sportovců s potřebnými zkušenostmi pro úspěšný přechod 
do seniorské kategorie a s perspektivou konkurenceschopnosti v soutěžích 
světové a olympijské úrovně. 

Nominace a přihlašování na ostatní závody EPJ je v gesci sportovců/osobních 
trenérů. 
 

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT 
Aby mohl být sportovec nominován na závody EPJ 2023, musí: 

 být řádným členem České triatlonové asociace pro rok 2023, 
 požádat o nominaci a přihlášení k vybranému závodu, a to e-mailem na adresu 

jan.kubes@triatlon.cz v kopii nikola.stourac@triatlon.cz, dle příslušného 
termínu nominace uvedeného v tabulce níže: 

Evropské poháry juniorů – 2023 (k 6.2.2023) 

 
 vyplnit Zdravotní dotazník sportovce triatlonové organizace World Triathlon,  
 doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti vrcholového sportovce dle 

příslušných právních předpisů, zejm. zákona č. 373/2011 Sb., 
 tuto zdravotní dokumentaci (oba dokumenty) zaslat nejpozději 14 dnů před 

konáním daného závodu EPJ na nikola.stourac@triatlon.cz, 
 pro účely prezentace na samotný závod mít připravený a podepsaný souhlas 

rodiče (Parental Consent) – platí pro neplnoleté sportovce.  
Formuláře výše uvedených dokumentů tvoří přílohu tohoto manuálu,  
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 vlastnit závodní kombinézu vyhovující pravidlům WT. Tuto skutečnost musí 
doložit a případně konzultovat se sportovním ředitelem ČTA Nikolou 
Štouračem na výše uvedené e-mailové adrese. 

 
Žádost o nominaci a přihlášení sportovce k závodu EPJ může podat pouze osobní 
trenér nebo zákonný zástupce sportovce, případně sám plnoletý sportovec. 
 

PROCES VÝBĚRU 
Sportovci budou vybráni pro přihlášení na závody EPJ nejméně 33 dní před prvním 
soutěžním dnem příslušné akce EPJ. Při přihlašování na závody EPJ/Akce ČTA/ mají 
prioritu závodníci přihlášení na základě rozhodnutí koordinátora reprezentace dorostu 
a juniorů, resp. sportovního ředitele.  
 
Výběr na závody EPJ vychází primárně z těchto parametrů: 

• výsledky v žebříčku sportovců pro rok 2023 – výkony plavání/běh, 
• výsledky MEJ/MED/MS roku předcházejícího, 
• žebříček EPJ roku předcházejícího, 
• diskuse v rámci sportovní komise, případně s trenéry přihlášených sportovců. 

 
V případě souběhu více nominací na jeden závod EPJ /Akce ČTA/, než je počet 
přidělených slotů nebo míst na startovní listině bude o počtu a pořadí přihlášených 
atletů rozhodovat koordinátor reprezentace dorostu a juniorů.  
 
Nominace na závody EPJ, které nejsou označeny jako Akce ČTA, jsou volné. ČTA 
přihlásí sportovce k závodu v pořadí, v jakém byly zapsány požadavky na přihlášení. 
Na zařazení na startovní listinu závodu nemá ČTA vliv. V případě dohody osobních 
trenérů může ČTA provádět změny na startovní listině v souladu s pravidly WT.  
 

KVÓTY 
ČTA je přiděleno maximálně 9 kvótových míst na pohlaví pro každou akci EPJ. Pro 
závod EPJ Tábor je maximální kvóta navýšena na 14/14. Maximální kvóta neznamená 
automatické přidělení tohoto počtu míst na startovní listině. Počet míst na startovní 
listině může být omezen v závislosti na celkovém počtu přihlášených sportovců. 
Přihlášení k závodu EPJ je plně v gesci SŘ ČTA a není právně vymahatelné.  
 

SUBSTITUCE 
Sportovní ředitel nebo jím pověřená osoba může na závod EPJ přihlásit sportovce, 
který se k závodu sám nepřihlásil, ale jeho přihlášení zajistí místo na startovní listině 
pro sportovce, který je v žebříčku EPJ níže – dojde k výměně/substituci sportovců. 
Tato varianta je v souladu s pravidly WT a je využívána pro účel maximalizace počtu 
startujících sportovců z ČR.  
 

ODHLAŠOVÁNÍ 
Atlet, který se rozhodne být odhlášený ze závodu EPJ před uzavřením startovní listiny 
World Triathlon, musí neodkladně písemně (e-mailem) kontaktovat Jana Kubeše 
(jan.kubes@triatlon.cz) a Nikolu Štourače (nikola.stourač@triatlon.cz), aby bylo 
možné včas učinit výměnu sportovce na startovní listině. E-mailová zpráva musí 
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v předmětu přesně specifikovat účel oznámení, tedy název a termín akce, jméno 
dotyčného sportovce a konkretizaci požadované akce, tedy ODHLÁŠENÍ, PŘIHLÁŠENÍ 
apod.  
 
Pozdní odhlášení může zamezit v účasti dalším závodníkům ČTA a výsledkem může 
být i snížení závodní kvóty na počet závodníků na dalších závodech EPJ. Neúčast na 
závodě ze zdravotních důvodů je podmíněna doložením lékařské zprávy. Pokud 
odhlášení ze závodu po uzavření startovní listiny (nebo neúčast v závodě) není 
doloženo zdravotní dokumentací, bude tento sportovec vyloučen z účasti na dalších 
akcích výběru ČTA a v soutěžích EPJ/MEJ/MED/MSJ po dobu 60 dní po termínu 
předmětného závodu. Případné finanční nároky spojené s pozdním odhlášením ze 
závodu jdou plně k tíži konkrétního sportovce.  
 

ZÁVĚREČNÉ INFORMACE 
Startovné na všech závodech EPJ je v režii sportovce. Hradí jej zpravidla v hotovosti, 
při registraci v kanceláři závodu.  
Sportovci a trenéři projevením zájmu o přihlášení k závodu EPJ stvrzují, že jsou 
seznámeni a plně srozuměni s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu a se 
zněním pravidel WT týkajících se podmínek startu v závodě kategorie EPJ, jako jsou 
náležitosti závodního dresu, postupy a termíny pro přihlašování, odhlašování apod. 
 
 


