
NOMINAČNÍ KRITÉRIA KATEGORIÍ AGE GROUP 2023 

Obecné podmínky: 

Vzhledem k 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), případně na webu pořadatele.  

Úhrada startovného – startovné v soutěžích WT hradí zpravidla ČTA na základě faktury 

vystavené pořadatelem. Toto startovné následně ČTA fakturuje přihlášeným sportovcům. 

V některých případech může být platba startovného součástí přihlašovací procedury na 

stránkách pořadatele. Důležitá poznámka: po vystavení faktury (cca 1 měsíc před startem 

závodu) již pořadatel startovné nevrací/nerefunduje! Případné odhlášení ze závodu je třeba 

řešit včas.  

Start v závodech věkových kategorií (AG) je otevřený. Zájemci o přihlášení k závodům kategorií 

AG musí kontaktovat manažera AG ČTA na adrese: agegroup@triatlon.cz, nejpozději 60 dnů 

před startem vybraného závodu (neplatí pro soutěže konané v březnu 2023). 

Závod je možné absolvovat pouze v oficiální reprezentační kombinéze dle pravidel WT. 

Podmínkou přihlášení k závodu je platná registrace ČTA na rok 2023, vyplnění Zdravotního 

dotazníku sportovce a doložení platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2023 s potvrzením, 

že sportovec je schopen výkonnostní či vrcholové přípravy a soutěží v triatlonu.  

Účast na závodech si hradí každý účastník samostatně. 

 

Podpora ČTA: každý účastník soutěží WT obdrží od ČTA bezplatně reprezentační triko 

s krátkým rukávem a sportovní šortky.  

V případě zisku medailového umístění bude sportovci zpětně proplacena reprezentační 

kombinéza. Podmínkou proplacení kombinézy je minimální počet 8 startujících ze 6 zemí 

v dané kategorii.  

Obě formy podpory je možno čerpat max. 1x v roce 2023.  

 

Přihlášky, objednávky kombinéz, informace, kontaktní osoba:  

Josef Rajtr, agegroup@triatlon.cz 
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Soutěže World Triathlon Age Group 2023 

 ME SPRINT/STANDARD DUATLON, Caorle-Venice /ITA/, 17.-19.3.2023 
https://triathlon.org/events/event/2023_europe_triathlon_duathlon_championships_venice_c

aorle 

 MS ZIMNÍ DUATLON/TRIATLON, Skeikampen /NOR/, 23.-25.3.2023 
https://www.skeitriathlon.no/en/ 

 MS MULTISPORT, Ibiza /ESP/, 29.4.-7.5.2023 
https://www.ibizamultisport.org/ 

 DUATLON Sprint, 29.4.2023 

 DUATLON Standard, 30.4.2023 

 AQUATLON, 1.5.2023 

 CROSS DUATLON, 3.5.2023 

 CROSS TRIATLON, 5.5.2023 

 AQUABIKE, 7.5.2023 

 DLOUHÝ TRIATLON, 7.5.2023 

 

  Mistrovství Evropy SPRINT/STANDARD, Madrid /ESP/, 2.-4.6.2023 
https://triathlon.org/events/event/2022_europe_triathlon_championships_madrid 

 Mistrovství světa SPRINT, Hamburg /GER/, 13.-16.7.2023 
https://hamburg.triathlon.org/en/home/ 

 Mistrovství Evropy MULTISPORT, Menen /BEL/, 25.-27.8.2023 
https://triathlon.org/events/event/2023_europe_triathlon_multisport_championships_menen 

 AQUATLON 

 STŘEDNÍ TRIATLON 

 AQUABIKE 

 

  Mistrovství světa DLOUHÝ DUATLON, Zofingen /SUI/, 3.9.2023 
https://triathlon.org/events/event/2023_world_triathlon_powerman_long_distance_duathlon

_championships_zofingen 

 Mistrovství Evropy DLOUHÝ TRIATLON, Almere /NED/, 9.9.2023 

https://challenge-almere.com/ 

 Mistrovství světa SUPER SPRINT/STANDARD/AQUABIKE, Pontevedra /ESP/, 

22.-24.9.2023 
https://pontevedra.triathlon.org/ 

 

Další soutěže nebyly k termínu vydání NK vypsány.  
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