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Nominační kritéria (NK) – KRÁTKÝ TRIATLON
NK KATEGORIE ŽÁCI 2022
Závod Olympijských nadějí (ZON) 2022, Bialystok /POL/, 21.8.2022
Nominační závod:
MČR ŽACTVA
24.7.2022 Tábor
Přímá nominace DÍVKY: 1. a 2. závodnice kategorie STARŠÍ ŽAČKY
Přímá nominace CHLAPCI: 1. a 2. závodník kategorie STARŠÍ ŽÁCI
Další nominace: možnost přidělení 1-2 DK/kat – podle počtu přidělených slotů. Na návrh
konzultanta/trenéra kategorie, vždy podléhá schválení SŘ. DK nemusí být přiděleny!
Pomocná kritéria k udělování DK:
1) průběžné pořadí ČP v triatlonu 2022 do doby konání ZON
2) výsledky v ČP v aquatlonu v roce 2022
Konečná nominace bude oznámena nejpozději 14 dní před konáním závodu ZON.
Upozornění: v případě zrušení nominačního závodu (COVID apod.), mohou být všechna
startovní místa obsazena výhradně pomocí klíče DK. Sportovní ředitel má právo na základě
doporučení konzultanta/trenéra kategorie změnit nominaci (zranění, nemoc, pokles výkonnosti
aj.). Tato změna podléhá schválení Sportovní komise ČTA.
Kontaktní osoba pro akci ZON: Nikola Štourač, Sportovní ředitel ČTA,
nikola.stourac@triatlon.cz

NK KATEGORIE DOROST 2022
Mistrovství Evropy DOROST, La Baule /FRA/, 15.-18.9.2022
ČR předpoklad 3 sloty/kat, případné další sloty podle obsazenosti startovní listiny
Nominační závod:
Evropský pohár JUNIORŮ
24.7.2022 Tábor
ČR předpoklad 3 sloty/kat, případné další sloty podle obsazenosti startovní listiny
Přímá nominace DÍVKY: 1. a 2. závodnice kategorie DOROST
Přímá nominace CHLAPCI: 1. a 2. závodník kategorie DOROST
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Další nominace: možnost přidělení 1 DK/kat – podle počtu přidělených slotů. Na návrh trenéra
kategorie, vždy podléhá schválení SŘ. DK nemusí být přiděleny!
Přidělení DK by mělo zohledňovat primárně objektivní důvody – neúčast ze zdravotních
důvodů, případně pád/defekt v samotném nominačním závodě, s přihlédnutím k dříve
prokázané výkonnosti takto nominovaného sportovce. Přidělení DK nemůže být realizováno na
úkor přímo nominovaných sportovců.
V případě nutnosti doplnění nominace – náhrady za neúčast již nominovaného sportovce
(nemoc, zranění, odmítnutí nominace apod.) přechází nominace na další sportovce v pořadí
nominačního závodu, vždy s ohledem na platná pravidla WT. Původně přidělené DK pak
nemusí být přiděleny v plném počtu.
Konečná nominace na MED bude oznámena nejpozději 4.9.2022. Rozhodnutí bude uveřejněno
ne stránkách www.triatlon.cz, včetně zdůvodnění přidělení DK (pokud tyto budou přiděleny).

NK KATEGORIE JUNIOR 2022
Mistrovství Evropy JUNIORŮ SUPER SPRINT, Olsztyn /POL/, 27.-29.5.2022
ČR 2 sloty/kat, případné další sloty podle obsazenosti startovní listiny, nutno žádat WT
Nominační závod: ČP Zlín 14.-15.5.2022
Přímá nominace ŽENY: 1. + 2. v neredukovaném pořadí JUNIOR+DOROST
Přímá nominace MUŽI: 1. + 2. v neredukovaném pořadí JUNIOR+DOROST
Další nominace: možnost přidělení 1 DK/kat – pokud bude ČR přidělen dodatečný slot. Na
návrh trenéra kategorie, vždy podléhá schválení SŘ. DK nemusí být přiděleny!
Při přidělení DK bude přihlédnuto k výsledkům závodu EPJ v Caorle /ITA/, 13.-15.5.2022,
s podmínkou umístění do 10. místa v individuálním závodě.
Další přidělení DK by mělo zohledňovat primárně objektivní důvody – neúčast ze zdravotních
důvodů, případně pád/defekt v samotném nominačním závodě, s přihlédnutím k dříve
prokázané výkonnosti takto nominovaného sportovce. Přidělení DK nemůže být realizováno na
úkor přímo nominovaných sportovců.
V případě nutnosti doplnění nominace – náhrady za neúčast již nominovaného sportovce
(nemoc, zranění, odmítnutí nominace apod.) přechází nominace na další sportovce v pořadí
nominačního závodu, vždy s ohledem na platná pravidla WT. Původně přidělená DK pak
nemusí být přidělena.
Konečná nominace na MEJ bude oznámena nejpozději 16.5.2022. Rozhodnutí o nominaci
bude uveřejněno ne stránkách www.triatlon.cz, včetně zdůvodnění přidělení DK (pokud tato
bude přidělena)
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Mistrovství světa JUNIORŮ SPRINT, Montreal /CAN/, 24.-26.6.2022
Přímá nominace ŽENY: umístění do 15. místa v závodě MEJ 2022
Přímá nominace MUŽI: umístění do 15. místa v závodě MEJ 2022
Další nominace: možnost přidělení DK (max. 2x/kat) pro závodníky na 16. – 25. místě
v závodě MEJ 2022.
Maximální počet nominovaných je 2+2.
DK mohou být přiděleny pouze v případě, že se alespoň jeden sportovec nominuje k závodu
MSJ přímo. DK nemusí být přiděleny!
Přímo nominovaní závodníci mají účast plně hrazenou ze strany ČTA, držitelům DK hradí ČTA
účast dle umístění v závodě MSJ takto: umístění do 15. místa - 100 % nákladů, 16.-25. místo 50 % nákladů, 26. místo a horší – bez podpory ČTA. Částka za úhradu DK bude kalkulována na
základě nákladů na plně hrazenou účast přímo nominovaných sportovců a bude proplacena
zpětně proti předloženým dokladům
Konečná nominace na MSJ bude oznámena nejpozději 1.6.2022. Rozhodnutí o nominaci bude
uveřejněno ne stránkách www.triatlon.cz.

NK KATEGORIÍ ELITE + U23 2022
Mistrovství Evropy ELITE SUPER SPRINT, Olsztyn /POL/, 27.-29.5.2022
Nominace ŽENY: první dvě s nejlepším umístěním v závodě EC Lievin /FRA/.
Další nominace: v případě navýšení počtu slotů budou další závodnice nominovány na základě
DK udělených SK na základě výkonnosti na mezinárodních soutěžích v sezóně 2022. V případě
zrušení závodu v Lievin bude nominace provedena na základě výsledků v sezóně 2022 podléhá schválení SK. Možnost navýšení počtu slotů nemusí být využita.
Nominace MUŽI: první dva s nejlepším umístěním v závodě EC Lievin /FRA/.
Další nominace: v případě navýšení počtu slotů budou další závodníci nominováni na základě
DK udělených SK na základě výkonnosti na mezinárodních soutěžích v sezóně 2022. V případě
zrušení závodu v Lievin bude nominace provedena na základě výsledků v sezóně 2022 –
podléhá schválení SK. Možnost navýšení počtu slotů nemusí být využita.

Mistrovství Evropy U23 SUPER SPRINT, Olsztyn /POL/, 27.-29.5.2022
Nominace ŽENY: první dvě s nejlepším umístěním v závodě EC Lievin /FRA/.
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Další nominace: v případě navýšení počtu slotů budou další závodnice nominovány na základě
DK udělených SK na základě výkonnosti na mezinárodních soutěžích v sezóně 2022. V případě
zrušení závodu v Lievin bude nominace provedena na základě výsledků v sezóně 2022 podléhá schválení SK. Možnost navýšení počtu slotů nemusí být využita.

Nominace MUŽI: první dva s nejlepším umístěním v závodě EC Lievin /FRA/.
Další nominace: v případě navýšení počtu slotů budou další závodníci nominováni na základě
DK udělených SK na základě výkonnosti na mezinárodních soutěžích v sezóně 2022. V případě
zrušení závodu v Lievin bude nominace provedena na základě výsledků v sezóně 2022 –
podléhá schválení SK. Možnost navýšení počtu slotů nemusí být využita.

Mistrovství Evropy ELITE OH/STANDARD TT, Munich /GER/, 12.-14.8.2022
Přímá nominace MUŽI: první dva dle nejvyššího bodového zisku do rankingu WT ze dvou
závodů v období 29.4.-11.7.2022. Bodový zisk se násobí koeficientem dle typu soutěže:
WTCS*3, WC*2, EC*1,5. Do hodnocení se nezapočítávají závody kategorie SUPER SPRINT.
Další nominace MUŽI: 1DK – v případě navýšení počtu slotů bude třetí závodník nominován
dle stejného klíče. DK nemusí být udělena.
Přímá nominace ŽENY: první tři dle nejvyššího bodového zisku do rankingu WT ze dvou
závodů v období 29.4.-11.7.2022. Bodový zisk se násobí koeficientem dle typu soutěže:
WTCS*3, WC*2, EC*1,5. Do hodnocení se nezapočítávají závody kategorie SUPER SPRINT.

Mistrovství světa ELITE OH/STANDARD TT, Abu Dhabi /UAE/, 24.-26.11.2022
Nominace ŽENY: nominovány budou závodnice splňující podmínku průběžného umístění do
38. místa v seriálu WTCS k 19.10.2022, nebo umístění do 20. místa v závodě WTCS 2022. V
případě nesplnění těchto kritérií bude nominována jen jedna nejvýše postavená závodnice v
seriálu MS. Maximální počet nominovaných bude dán počtem slotů pro ČR.
Nominace MUŽI: nominováni budou závodníci splňující podmínku průběžného umístění do 45.
místa v seriálu WTCS k 19.10.2022, nebo umístění do 25. místa v závodě WTCS 2022. V
případě nesplnění těchto kritérií bude nominován jen jeden nejvýše postavený závodník v
seriálu MS. Maximální počet nominovaných bude dán počtem slotů pro ČR.
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Mistrovství světa U23 OH/STANDARD TT, Abu Dhabi /UAE/, 24.-26.11.2022
Nominace ŽENY: nominovány budou dvě nejlepší závodnice splňující podmínku umístění
v jednom ze závodů WTCS /do 35. místa/, nebo WC /do 28./, nebo AMS /do 15./. Priorita
výsledků dle významu soutěže v pořadí WTCS, WC, AMS. Hodnocené období 25.8.-19.10.2022.
Nominace MUŽI: nominováni budou dva nejlepší závodníci splňující podmínku umístění
v jednom ze závodů WTCS /do 40. místa/, nebo WC /do 33./, nebo AMS /do 18./. Priorita
výsledků dle významu soutěže v pořadí WTCS, WC, AMS. Hodnocené období 25.8.-19.10.2022.

Akademické mistrovství světa v triatlonu, Maceio /BRA/, 10.-12.9. 2022
Přímá nominace ŽENY: první dvě závodnice splňující kritéria FISU dle nejvyššího bodového
zisku do rankingu WT ze dvou závodů v období 25.5.-9.8.2022. Bodový zisk se násobí
koeficientem dle typu soutěže: WTCS*3, WC*2, EC*1,5. Do hodnocení se nezapočítávají závody
kategorie SUPER SPRINT.
Další nominace ŽENY: 1DK – v případě navýšení počtu slotů bude třetí závodnice nominována
dle stejného klíče. DK nemusí být udělena.
Přímá nominace MUŽI: první dva závodníci splňující kritéria FISU dle nejvyššího bodového
zisku do rankingu WT ze dvou závodů v období 25.5.-9.8.2022. Bodový zisk se násobí
koeficientem dle typu soutěže: WTCS*3, WC*2, EC*1,5. Do hodnocení se nezapočítávají závody
kategorie SUPER SPRINT.
Další nominace MUŽI: 1DK – v případě navýšení počtu slotů bude třetí závodník nominován
dle stejného klíče. DK nemusí být udělena.

Další soutěže a závody nebyly k termínu vydání NK 2022 vypsány
V případě vypsání soutěží v dodatečném termínu budou nominační kritéria a podmínky
nominace stanoveny v závislosti na typu soutěže, jejím termínu a lokaci.
Hlavní trenér kategorie v zastoupení Sportovním ředitelem ČTA má právo na základě aktuální
výkonnosti závodníků změnit nominace u všech závodů typu ME, MS kategorií U23 a ELITE
(Případy: zranění, nemoc, pokles výkonnosti aj.). Veškeré nominace a udělení DK podléhají
schválení SK ČTA.
Odpovědná a kontaktní osoba: Hlavní reprezentační trenér je pro závodní sezónu 2022 v
zastoupení – Sportovní ředitel ČTA, Nikola Štourač, nikola.stourac@triatlon.cz
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NK KATEGORIÍ AGE GROUP 2022
Obecné podmínky:
Vzhledem k současné situaci a dostatečnému počtu startovních slotů nejsou nominační
kritéria pro soutěže AGE GROUP stanovena. Přihlášení k závodu je realizováno prostřednictvím
ČTA do administrativního systému WT. Ve výjimečných případech může probíhat registrace
závodníků kategorií AG přímo v systému pořadatele. Sledujte informace k jednotlivým
závodům na stránkách WT (https://triathlon.org/events), nebo na webu pořadatele.
Závody je možné absolvovat pouze v oficiální reprezentační kombinéze dle pravidel WT.

Mistrovství Evropy AG OH/STANDARD TT, Olsztyn /POL/, 27.-29.5.2022
Muži: bez přímé nominace. DK* (počet zájemců o DK je omezen pouze přidělenou kvótou
startovních míst pro ČR)
Ženy: bez přímé nominace. DK* (počet zájemců o DK je omezen pouze přidělenou kvótou
startovních míst pro ČR)
Start v závodech věkových kategorií je otevřený. Zájemci o přihlášení k závodům kategorií AG
musí kontaktovat manažera AG ČTA Josefa Rajtra na adrese: josef.rajtr@triatlon.cz,
nejpozději 60 dnů před startem vybraného závodu.
Podpora ČTA: každý účastník obdrží od ČTA bezplatně reprezentační triko s krátkým rukávem.
V případě zisku medailového umístění bude sportovci zpětně proplacena reprezentační
kombinéza (max. 1x v roce 2022).
Závod je možné absolvovat pouze v oficiální reprezentační kombinéze dle pravidel WT.
Podmínkou přihlášení k závodu je platná registrace ČTA na rok 2022, vyplnění Zdravotního
dotazníku sportovce a doložení platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2022 s výsledkem
schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu.
Účast na závodech si hradí každý účastník samostatně.
Přihlášky, objednávky kombinéz, informace, kontaktní osoba:
Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769

Mistrovství Evropy AG SPRINT TRIATLON, Munich /GER/, 12.-14.8.2022
Muži: bez přímé nominace. DK* (počet zájemců o DK je omezen pouze přidělenou kvótou
startovních míst pro ČR)
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Ženy: bez přímé nominace. DK* (počet zájemců o DK je omezen pouze přidělenou kvótou
startovních míst pro ČR)
Start v závodech věkových kategorií je otevřený. Zájemci o přihlášení k závodům kategorií AG
musí kontaktovat manažera AG ČTA Josefa Rajtra na adrese: josef.rajtr@triatlon.cz,
nejpozději 60 dnů před startem vybraného závodu.
Podpora ČTA: každý účastník obdrží od ČTA bezplatně reprezentační triko s krátkým rukávem.
V případě zisku medailového umístění bude sportovci zpětně proplacena reprezentační
kombinéza (max. 1x v roce 2022).
Závod je možné absolvovat pouze v oficiální reprezentační kombinéze dle pravidel WT.
Podmínkou přihlášení k závodu je platná registrace ČTA na rok 2022, vyplnění Zdravotního
dotazníku sportovce a doložení platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2022 s výsledkem
schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu.
Účast na závodech si hradí každý účastník samostatně.
Přihlášky, objednávky kombinéz, informace, kontaktní osoba:
Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769

Mistrovství světa AG SPRINT TT + MS týmů, Montreal /CAN/, 24.-26.6.2022
Muži: bez přímé nominace. DK* (počet zájemců o DK je omezen pouze přidělenou kvótou
startovních míst pro ČR)
Ženy: bez přímé nominace. DK* (počet zájemců o DK je omezen pouze přidělenou kvótou
startovních míst pro ČR)
Start v závodech věkových kategorií je otevřený. Zájemci o přihlášení k závodům kategorií AG
musí kontaktovat manažera AG ČTA Josefa Rajtra na adrese: josef.rajtr@triatlon.cz,
nejpozději 60 dnů před startem vybraného závodu.
Podpora ČTA: každý účastník obdrží od ČTA bezplatně reprezentační triko s krátkým rukávem.
V případě zisku medailového umístění bude sportovci zpětně proplacena reprezentační
kombinéza (max. 1x v roce 2022).
Závod je možné absolvovat pouze v oficiální reprezentační kombinéze dle pravidel WT.
Podmínkou přihlášení k závodu je platná registrace ČTA na rok 2022, vyplnění Zdravotního
dotazníku sportovce a doložení platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2022 s výsledkem
schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu.
Účast na závodech si hradí každý účastník samostatně.
Přihlášky, objednávky kombinéz, informace, kontaktní osoba:
Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769
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Přihlašování AG týmů na MS Montreal 2022: je volné, a to bez podpory ČTA. Je však nezbytné,
aby každý člen týmu splnil požadované skutečnosti (zdravotní prohlídka, dotazník, kombinéza
apod.) jako závodníci startující v individuálních startech.

Mistrovství světa AG SUPER SPRINT, Abu Dhabi /UAE/, 24.-26.11.2022
Muži: bez přímé nominace. DK* (počet zájemců o DK je omezen pouze přidělenou kvótou
startovních míst pro ČR)
Ženy: bez přímé nominace. DK* (počet zájemců o DK je omezen pouze přidělenou kvótou
startovních míst pro ČR)
Start v závodech věkových kategorií je otevřený. Zájemci o přihlášení k závodům kategorií AG
musí kontaktovat manažera AG ČTA Josefa Rajtra na adrese: josef.rajtr@triatlon.cz,
nejpozději 60 dnů před startem vybraného závodu.
Podpora ČTA: každý účastník obdrží od ČTA bezplatně reprezentační triko s krátkým rukávem.
V případě zisku medailového umístění bude sportovci zpětně proplacena reprezentační
kombinéza (max. 1x v roce 2022).
Závod je možné absolvovat pouze v oficiální reprezentační kombinéze dle pravidel WT.
Podmínkou přihlášení k závodu je platná registrace ČTA na rok 2022, vyplnění Zdravotního
dotazníku sportovce a doložení platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2022 s výsledkem
schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu.
Účast na závodech si hradí každý účastník samostatně.
Přihlášky, objednávky kombinéz, informace, kontaktní osoba:
Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769

Mistrovství světa AG OH/STANDARD TT, Abu Dhabi /UAE/, 24.-26.11.2022
Muži: bez přímé nominace. DK* (počet zájemců o DK je omezen pouze přidělenou kvótou
startovních míst pro ČR)
Ženy: bez přímé nominace. DK* (počet zájemců o DK je omezen pouze přidělenou kvótou
startovních míst pro ČR)
Start v závodech věkových kategorií je otevřený. Zájemci o přihlášení k závodům kategorií AG
musí kontaktovat manažera AG ČTA Josefa Rajtra na adrese: josef.rajtr@triatlon.cz,
nejpozději 60 dnů před startem vybraného závodu.
Podpora ČTA: každý účastník obdrží od ČTA bezplatně reprezentační triko s krátkým rukávem.
V případě zisku medailového umístění bude sportovci zpětně proplacena reprezentační
kombinéza (max. 1x v roce 2022).
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Závod je možné absolvovat pouze v oficiální reprezentační kombinéze dle pravidel WT.
Podmínkou přihlášení k závodu je platná registrace ČTA na rok 2022, vyplnění Zdravotního
dotazníku sportovce a doložení platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2022 s výsledkem
schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu.
Účast na závodech si hradí každý účastník samostatně.
Přihlášky, objednávky kombinéz, informace, kontaktní osoba:
Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769

Nominační kritéria (NK) – STŘEDNÍ TRIATLON
NK KATEGORIE ELITE + AG 2022
Mistrovství Evropy ve středním triatlonu, Bilbao /ESP/, 17.–24.9.2022
Přímá nominace ŽENY*: sportovkyně s právem startu, zařazené do reprezentačního výběru
středního a dlouhého triatlonu. Další přímou nominaci získá první česká závodnice (1. ČZ) v cíli
závodu CZECHMAN 2022 (4.6.2022). V případě, že 1. ČZ v cíli je sportovkyně s právem startu,
získává přímou nominaci druhá nejlepší česká závodnice za předpokladu, že její časový
odstup od 1. ČZ není větší, než 5%.
Přímá nominace MUŽI*: sportovci s právem startu, zařazení do reprezentačního výběru
středního a dlouhého triatlonu. Další přímou nominaci získá první český závodník (1. ČZ) v cíli
závodu CZECHMAN 2022 (4.6.2022). V případě, že 1. ČZ v cíli je sportovec s právem startu,
získává přímou nominaci druhý nejlepší český závodník za předpokladu, že jeho časový odstup
od 1. ČZ není větší, než 5%.
*podpora ČTA účasti reprezentantů s právem startu je řešena v reprezentační smlouvě pro rok
2022. Další přímo nominovaní závodníci mají ze strany ČTA plně hrazené startovné v závodě
ME, závodní reprezentační kombinézu/dres, sportovní reprezentační oblečení. Dále jim budou
proplaceny náklady na cestu a pobyt na akci (do max. výše 15 000,-Kč)
Další nominace: další zájemci/kyně o start v závodě MUŽŮ i ŽEN kategorie ELITE mohou
(nejpozději 60 dnů před závodem ME) na mailu josef.rajtr@triatlon.cz zažádat o přidělení
Divoké karty (DK). Zájemce/kyně o přidělení DK k žádosti doloží výsledky v roce 2022. Žádost
podléhá schválení Sportovní komisí ČTA. Držitel/ka DK obdrží od ČTA zdarma startovné
k závodu ME a reprezentační kombinézu (max. 1x/rok), včetně potisku dle pravidel, s možností
umístění 2 vlastních log.
Účast a start v soutěži na základě přidělení DK probíhá plně v režii sportovce s možností
zpětné úhrady/proplacení nákladů na cestu a pobyt do maximální výše 15 000,- Kč a to takto:
minimálně 20 osob ve výsledkové listině
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umístění do 10. místa výsledkové listiny kat. ELITE – 100 %,
umístění do 15. místa výsledkové listiny kat. ELITE – 50 %,




méně než 20 osob ve výsledkové listině
umístění v 1/3 výsledkové listiny kat. ELITE – 100 %,
umístění v 2/3 výsledkové listiny kat. ELITE – 50 %,

Do počtu osob ve výsledkové listině se nezapočítávají závodníci se statusem DNS (Did Not
Start)
V odůvodněných případech může SŘ ČTA na základě prokázané výkonnosti (doložení výsledků
v roce 2022) navrhnout pro žadatele/ku o DK podporu na úrovni přímé nominace.
Kategorie Age Group: start v závodech věkových kategorií je otevřený. Zájemci o přihlášení
k závodům kategorií AG musí kontaktovat manažera AG ČTA Josefa Rajtra na adrese:
josef.rajtr@triatlon.cz, nejpozději 60 dnů před startem vybraného závodu.
Podpora ČTA: každý účastník obdrží od ČTA bezplatně reprezentační triko s krátkým rukávem.
V případě zisku medailového umístění bude sportovci zpětně proplacena reprezentační
kombinéza (max. 1x v roce 2022).
Závod je možné absolvovat pouze v oficiální reprezentační kombinéze dle pravidel WT.
Podmínkou přihlášení k závodu je platná registrace ČTA na rok 2022, vyplnění Zdravotního
dotazníku sportovce a doložení platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2022 s výsledkem
schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu.
Účast na závodech si hradí každý účastník samostatně.
Přihlášky, objednávky kombinéz, informace, kontaktní osoba:
Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769

Mistrovství světa ve středním triatlonu 2022
„termín ani místo není doposud k dispozici“
Ženy ELITE*: právo startu mají sportovkyně zařazené do reprezentačního výběru středního a
dlouhého triatlonu
Muži ELITE*: právo startu mají sportovci zařazení do reprezentačního výběru středního a
dlouhého triatlonu
*podpora ČTA účasti reprezentantů s právem startu je řešena v reprezentační smlouvě pro rok
2022.
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Další podmínky nominace a přidělení DK budou upřesněny po konkretizaci termínu a místa
soutěže v roce 2022
Kategorie Age Group: start v závodech věkových kategorií je otevřený. Zájemci o přihlášení
k závodům kategorií AG musí kontaktovat manažera AG ČTA Josefa Rajtra na adrese:
josef.rajtr@triatlon.cz, nejpozději 60 dnů před startem vybraného závodu.
Podpora ČTA: každý účastník obdrží od ČTA bezplatně reprezentační triko s krátkým rukávem.
V případě zisku medailového umístění bude sportovci zpětně proplacena reprezentační
kombinéza (max. 1x v roce 2022).
Závod je možné absolvovat pouze v oficiální reprezentační kombinéze dle pravidel WT.
Podmínkou přihlášení k závodu je platná registrace ČTA na rok 2022, vyplnění Zdravotního
dotazníku sportovce a doložení platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2022 s výsledkem
schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu.
Účast na závodech si hradí každý účastník samostatně.
Přihlášky, objednávky kombinéz, informace, kontaktní osoba:
Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769

Nominační kritéria (NK) – DLOUHÝ TRIATLON 2022
NK KATEGORIE ELITE + AG 2022
Mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu, Almere /NED/, 10.9.2022
Přímá nominace ŽENY*: sportovkyně s právem startu, zařazené do reprezentačního výběru
středního a dlouhého triatlonu. Další přímou nominaci získá první česká závodnice (1. ČZ) v cíli
závodu MORAVIAMAN 2022 25.6.2022). V případě, že 1. ČZ v cíli je sportovkyně s právem
startu, získává přímou nominaci druhá nejlepší česká závodnice za předpokladu, že její časový
odstup od 1. ČZ není větší, než 5 %.
Přímá nominace MUŽI*: sportovci s právem startu, zařazení do reprezentačního výběru
středního a dlouhého triatlonu. Další přímou nominaci získá první český závodník (1. ČZ) v cíli
závodu MORAVIAMAN 2022 (25.6.2022). V případě, že 1. ČZ v cíli je sportovec s právem
startu, získává přímou nominaci druhý nejlepší český závodník za předpokladu, že jeho časový
odstup od 1. ČZ není větší, než 5 %.
*podpora ČTA účasti reprezentantů s právem startu je řešena v reprezentační smlouvě pro rok
2022. Další přímo nominovaní závodníci mají ze strany ČTA plně hrazené startovné v závodě
ME, závodní reprezentační kombinézu/dres, sportovní reprezentační oblečení. Dále jim budou
proplaceny náklady na cestu a pobyt na akci (do max. výše 15 000,-Kč)
14
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Další nominace: další zájemci/kyně o start v závodě MUŽŮ i ŽEN kategorie ELITE mohou
(nejpozději 60 dnů před závodem ME) na mailu josef.rajtr@triatlon.cz zažádat o přidělení
Divoké karty (DK). Zájemce/kyně o přidělení DK k žádosti doloží výsledky v roce 2022. Žádost
podléhá schválení Sportovní komisí ČTA. Držitel/ka DK obdrží od ČTA zdarma startovné
k závodu ME a reprezentační kombinézu (max. 1x/rok), včetně potisku dle pravidel, s možností
umístění 2 vlastních log.
Účast a start v soutěži na základě přidělení DK probíhá plně v režii sportovce s možností
zpětné úhrady/proplacení nákladů na cestu a pobyt do maximální výše 15 000,-Kč a to takto:



minimálně 20 osob ve výsledkové listině
umístění do 10. místa výsledkové listiny kat. ELITE – 100 %,
umístění do 15. místa výsledkové listiny kat. ELITE – 50 %,




méně než 20 osob ve výsledkové listině
umístění v 1/3 výsledkové listiny – 100 %,
umístění v 2/3 výsledkové listiny – 50 %,

Do počtu osob ve výsledkové listině se nezapočítávají závodníci se statusem DNS (Did Not
Start)
V odůvodněných případech může SŘ ČTA na základě prokázané výkonnosti (doložení výsledků
v roce 2022) navrhnout pro žadatele/ku o DK podporu na úrovni přímé nominace.
Kategorie Age Group: start v závodech věkových kategorií je otevřený. Zájemci o přihlášení
k závodům kategorií AG musí kontaktovat manažera AG ČTA Josefa Rajtra na adrese:
josef.rajtr@triatlon.cz, nejpozději 60 dnů před startem vybraného závodu.
Podpora ČTA: každý účastník obdrží od ČTA bezplatně reprezentační triko s krátkým rukávem.
V případě zisku medailového umístění bude sportovci zpětně proplacena reprezentační
kombinéza (max. 1x v roce 2022).
Závod je možné absolvovat pouze v oficiální reprezentační kombinéze dle pravidel WT.
Podmínkou přihlášení k závodu je platná registrace ČTA na rok 2022, vyplnění Zdravotního
dotazníku sportovce a doložení platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2022 s výsledkem
schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu.
Účast na závodech si hradí každý účastník samostatně.
Přihlášky, objednávky kombinéz, informace, kontaktní osoba:
Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769

Mistrovství světa v dlouhém triatlonu 2022
„termín ani místo není doposud k dispozici“
Ženy ELITE*: právo startu mají sportovkyně zařazené do reprezentačního výběru středního a
dlouhého triatlonu
15
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Muži ELITE*: právo startu mají sportovci zařazení do reprezentačního výběru středního a
dlouhého triatlonu
*podpora ČTA účasti reprezentantů s právem startu je řešena v reprezentační smlouvě pro rok
2022.
Další podmínky nominace a přidělení DK budou upřesněny po konkretizaci termínu a místa
soutěže v roce 2022
Kategorie Age Group: start v závodech věkových kategorií je otevřený. Zájemci o přihlášení
k závodům kategorií AG musí kontaktovat manažera AG ČTA Josefa Rajtra na adrese:
josef.rajtr@triatlon.cz, nejpozději 60 dnů před startem vybraného závodu.
Podpora ČTA: každý účastník obdrží od ČTA bezplatně reprezentační triko s krátkým rukávem.
V případě zisku medailového umístění bude sportovci zpětně proplacena reprezentační
kombinéza (max. 1x v roce 2022).
Závod je možné absolvovat pouze v oficiální reprezentační kombinéze dle pravidel WT.
Podmínkou přihlášení k závodu je platná registrace ČTA na rok 2022, vyplnění Zdravotního
dotazníku sportovce a doložení platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2022 s výsledkem
schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu.
Účast na závodech si hradí každý účastník samostatně.
Přihlášky, objednávky kombinéz, informace, kontaktní osoba:
Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769

IRONMAN World Championship 2022, KONA, Hawaii
Každý řádně kvalifikovaný sportovec obdrží od ČTA reprezentační tričko. Zájem o toto
vybavení, případně o zakoupení a výrobu oficiálního reprezentačního dresu je nezbytné
oznámit na email: josef.rajtr@triatlon.cz, a to nejpozději 40dní před odletem na tuto akci.

Výběr reprezentace středního a dlouhého triatlonu ČTA pro závodní rok 2022:
Muži - Tomáš Řenč, Lukáš Kočař
Ženy – Simona Křivánková
Přihlášky, informace, dotazy, kontaktní osoba k závodům ve středním a dlouhém triatlonu:

Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769
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Nominační kritéria (NK) – TERÉNNÍ TRIATLON 2022
NK KATEGORIE ELITE + AG 2022
Mistrovství Evropy v terénním triatlonu 2022, Bilbao /ESP/, 17.-24.9.2022
Ženy ELITE*: právo startu mají sportovkyně zařazené do reprezentačního výběru terénního
triatlonu
Muži ELITE*: právo startu mají sportovci zařazení do reprezentačního výběru terénního
triatlonu
*podpora ČTA účasti reprezentantů s právem startu je řešena v reprezentační smlouvě pro rok
2022.
Další nominace: další zájemci/kyně o start v závodě ŽEN I MUŽŮ kategorií JUNIOR, U23 a
ELITE mohou (nejpozději 60 dnů před závodem ME) na mailu josef.rajtr@triatlon.cz zažádat o
přidělení Divoké karty (DK). Zájemce/kyně o přidělení DK k žádosti doloží výsledky v roce 2022,
případně 2021. Žádost podléhá schválení Sportovní komisí ČTA. Držitel/ka DK obdrží od ČTA
zdarma reprezentační kombinézu (max. 1x/rok), včetně potisku dle pravidel, s možností
umístění 2 vlastních log.
Účast a start v soutěži na základě přidělení DK probíhá plně v režii sportovce s možností
zpětné úhrady/proplacení nákladů na startovné, cestu a pobyt do maximální výše 15 000,-Kč a
to takto:



minimálně 20 osob ve výsledkové listině
umístění do 10. místa výsledkové listiny kat. ELITE – 100 %,
umístění do 15. místa výsledkové listiny kat. ELITE – 50 %,




méně než 20 osob ve výsledkové listině
umístění v 1/3 výsledkové listiny – 100 %,
umístění v 2/3 výsledkové listiny – 50 %,

Do počtu osob ve výsledkové listině se nezapočítávají závodníci se statusem DNS (Did Not
Start)
V odůvodněných případech může SŘ ČTA na základě prokázané výkonnosti (doložení výsledků
v roce 2022), případně výsledku v závodě ME navrhnout pro žadatele/ku o DK podporu nad
rámec výše uvedeného.
Kategorie Age Group: start v závodech věkových kategorií je otevřený. Zájemci o přihlášení
k závodům kategorií AG musí kontaktovat manažera AG ČTA Josefa Rajtra na adrese:
josef.rajtr@triatlon.cz, nejpozději 60 dnů před startem vybraného závodu.
Podpora ČTA: každý účastník obdrží od ČTA bezplatně reprezentační triko s krátkým rukávem.
V případě zisku medailového umístění bude sportovci zpětně proplacena reprezentační
kombinéza (max. 1x v roce 2022).
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Závod je možné absolvovat pouze v oficiální reprezentační kombinéze dle pravidel WT.
Podmínkou přihlášení k závodu je platná registrace ČTA na rok 2022, vyplnění Zdravotního
dotazníku sportovce a doložení platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2022 s výsledkem
schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu.
Účast na závodech si hradí každý účastník samostatně.
Přihlášky, objednávky kombinéz, informace, kontaktní osoba:
Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769

Mistrovství Evropy v terénním triatlonu 2022, Targu Mures /ROM/, 6.12.6.2022
Ženy ELITE*: právo startu mají sportovkyně zařazené do reprezentačního výběru terénního
triatlonu
Muži ELITE*: právo startu mají sportovci zařazení do reprezentačního výběru terénního
triatlonu
*podpora ČTA účasti reprezentantů s právem startu je řešena v reprezentační smlouvě pro rok
2022.
Další nominace: další zájemci/kyně o start v závodě ŽEN I MUŽŮ kategorií JUNIOR, U23 a
ELITE mohou (nejpozději 60 dnů před závodem ME) na mailu josef.rajtr@triatlon.cz zažádat o
přidělení Divoké karty (DK). Zájemce/kyně o přidělení DK k žádosti doloží výsledky v roce 2022,
případně 2021. Žádost podléhá schválení Sportovní komisí ČTA. Držitel/ka DK obdrží od ČTA
zdarma reprezentační kombinézu (max. 1x/rok), včetně potisku dle pravidel, s možností
umístění 2 vlastních log.
Účast a start v soutěži na základě přidělení DK probíhá plně v režii sportovce s možností
zpětné úhrady/proplacení nákladů na startovné, cestu a pobyt do maximální výše 15 000,-Kč a
to takto:



minimálně 20 osob ve výsledkové listině
umístění do 10. místa výsledkové listiny kat. ELITE – 100 %,
umístění do 15. místa výsledkové listiny kat. ELITE – 50 %,




méně než 20 osob ve výsledkové listině
umístění v 1/3 výsledkové listiny – 100 %,
umístění v 2/3 výsledkové listiny – 50 %,

Do počtu osob ve výsledkové listině se nezapočítávají závodníci se statusem DNS (Did Not
Start)
V odůvodněných případech může SŘ ČTA na základě prokázané výkonnosti (doložení výsledků
v roce 2022), případně výsledku v závodě MS navrhnout pro žadatele/ku o DK podporu nad
rámec výše uvedeného.
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Kategorie Age Group: start v závodech věkových kategorií je otevřený. Zájemci o přihlášení
k závodům kategorií AG musí kontaktovat manažera AG ČTA Josefa Rajtra na adrese:
josef.rajtr@triatlon.cz, nejpozději 60 dnů před startem vybraného závodu.
Podpora ČTA: každý účastník obdrží od ČTA bezplatně reprezentační triko s krátkým rukávem.
V případě zisku medailového umístění bude sportovci zpětně proplacena reprezentační
kombinéza (max. 1x v roce 2022).
Závod je možné absolvovat pouze v oficiální reprezentační kombinéze dle pravidel WT.
Podmínkou přihlášení k závodu je platná registrace ČTA na rok 2022, vyplnění Zdravotního
dotazníku sportovce a doložení platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2022 s výsledkem
schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu.
Účast na závodech si hradí každý účastník samostatně.
Přihlášky, objednávky kombinéz, informace, kontaktní osoba:
Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769

Výběr reprezentace terénního triatlonu ČTA pro závodní rok 2022:
Muži – Lukáš Kočař
Ženy – Aneta Grabmullerová, Helena Karásková, Jindřiška Zemanová
Přihlášky, informace, dotazy, kontaktní osoba k závodům v terénním triatlonu:

Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769
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Nominační kritéria (NK) – AQUATLON, AQUABIKE, SPRINT
DUATLON, DUATLON, KVADRIATLON 2022
Mistrovství Evropy MULTISPORT, Bilbao /ESP/, 17.-24.9.2022
www: https://www.triatlonbilbaobizkaia2022.eus/
Závody: duatlon, sprint duatlon /17.9./, terénní duatlon /20.9./, aquatlon /23.9./, aquabike
24.9./
Kategorie ELITE I Age Group: start v závodech ELITE i věkových kategorií je otevřený. Zájemci
o přihlášení k závodům kategorií AG musí kontaktovat manažera AG ČTA Josefa Rajtra na
adrese: josef.rajtr@triatlon.cz, nejpozději 60 dnů před startem vybraného závodu.
Závod je možné absolvovat pouze v oficiální reprezentační kombinéze dle pravidel WT.
Podmínkou přihlášení k závodu je platná registrace ČTA na rok 2022, vyplnění Zdravotního
dotazníku sportovce a doložení platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2022 s výsledkem
schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu.
Účast na závodech si hradí každý účastník samostatně.
Přihlášky, objednávky kombinéz, informace, kontaktní osoba:
Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769

Mistrovství světa MULTISPORT, Targu Mures /ROM//, 6.-12.6.2022
www: https://transylvaniatriathlonfestival.ro/
Závody: terénní duatlon /6.6./, duatlon /10.6./, sprint duatlon /12.6./
Kategorie ELITE i Age Group: start v závodech ELITE i věkových kategorií je otevřený. Zájemci
o přihlášení k závodům kategorií AG musí kontaktovat manažera AG ČTA Josefa Rajtra na
adrese: josef.rajtr@triatlon.cz, nejpozději 60 dnů před startem vybraného závodu.
Závod je možné absolvovat pouze v oficiální reprezentační kombinéze dle pravidel WT.
Podmínkou přihlášení k závodu je platná registrace ČTA na rok 2022, vyplnění Zdravotního
dotazníku sportovce a doložení platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2022 s výsledkem
schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu.
Účast na závodech si hradí každý účastník samostatně.
Přihlášky, objednávky kombinéz, informace, kontaktní osoba:
Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769
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Mistrovství světa v aquabike, Abu Dhabi /UAE/, 24.-26.11.2022
Kategorie Age Group: start v závodech věkových kategorií je otevřený. Zájemci o přihlášení
k závodům kategorií AG musí kontaktovat manažera AG ČTA Josefa Rajtra na adrese:
josef.rajtr@triatlon.cz, nejpozději 60 dnů před startem vybraného závodu.
Závod je možné absolvovat pouze v oficiální reprezentační kombinéze dle pravidel WT.
Podmínkou přihlášení k závodu je platná registrace ČTA na rok 2022, vyplnění Zdravotního
dotazníku sportovce a doložení platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2022 s výsledkem
schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu.
Účast na závodech si hradí každý účastník samostatně.
Přihlášky, objednávky kombinéz, informace, kontaktní osoba:
Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769

Další soutěže a disciplíny MULTISPORT
Zájemci o start v dalších soutěžích a disciplínách MULTISPORT vyhlašovaných organizacemi
World Triathlon a Europe Triathlon v kategoriích ELITE a Age Group a uveřejněných na
stránkách https://triathlon.org/events musí kontaktovat manažera AG / MULTISPORT ČTA
Josefa Rajtra na adrese: josef.rajtr@triatlon.cz, nejpozději 60 dnů před startem vybraného
závodu.
Závod je možné absolvovat pouze v oficiální reprezentační kombinéze dle pravidel WT.
Podmínkou přihlášení k závodu je platná registrace ČTA na rok 2022, vyplnění Zdravotního
dotazníku sportovce a doložení platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2022 s výsledkem
schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu.
Účast na závodech si hradí každý účastník samostatně.
Přihlášky, objednávky kombinéz, informace, kontaktní osoba:
Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769
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