
Nominační kritéria (NK) – STŘEDNÍ TRIATLON 2023 

Mistrovství Evropy ve středním triatlonu, Menen /BEL/, 25.–27.8.2023  

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 2023 (3.6.2023). 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 2023 (3.6.2023). 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 

2023. 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 2023, případně 

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 (minimálně 10) 

 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 koordinátor disciplíny na základě prokázané výkonnosti 

(doložení výsledků v roce 2023) navrhnout pro žadatele/ku o DK podporu na úrovni přímé 

nominace. Podléhá schválení SK. 
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Mistrovství světa ve středním triatlonu 2023 
„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 

2023. 

Další podmínky nominace a přidělení DK budou upřesněny po konkretizaci termínu a místa 

soutěže v roce 2023. 

 

Nominační kritéria (NK) – DLOUHÝ TRIATLON 2023 

Mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu, Almere /NED/, 9.9.2023  

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 2023 (17.6.2023). 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 2023 (17.6.2023). 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 

2023. 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 2023, případně 

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%,  
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méně než 20 osob ve výsledkové listině (minimálně 10) 

 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 koordinátor disciplíny na základě prokázané výkonnosti 

(doložení výsledků v roce 2023) navrhnout pro žadatele/ku o DK podporu na úrovni přímé 

nominace. Podléhá schválení SK. 

 

Mistrovství světa v dlouhém triatlonu, Ibiza /ESP/, 7.5.2023 

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 

2023. 

Další nominace: další zájemci/kyně o start v závodě MUŽŮ i ŽEN kategorie ELITE mohou 

(nejpozději 60 dnů před závodem MS) na mailu josef.rajtr@triatlon.cz zažádat o přidělení 

Divoké karty (DK). Zájemce/kyně o přidělení DK k žádosti doloží výsledky v roce 2023, případně 

2022. Žádost podléhá schválení Sportovní komisí ČTA. Držitel/ka DK obdrží od ČTA zdarma 

startovné k závodu MS 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 (minimálně 10) 

 umístění v 1/3 výsledkové listiny – 100%,  

 umístění v 2/3 výsledkové listiny – 50%,  

 

IRONMAN World Championship 2023 

 

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. 
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Výběr reprezentace středního a dlouhého triatlonu ČTA pro závodní rok 2023: 

(předběžně, v jednání) 

Muži – Tomáš Řenč, Lukáš Kočař,  

Ženy – Simona Křivánková, Radka Kahlefeldt (?) 

Přihlášky, informace, dotazy, kontaktní osoba k závodům ve středním a dlouhém triatlonu:  
Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769 

 

Nominační kritéria (NK) – TERÉNNÍ TRIATLON 2023 

Mistrovství Evropy v terénním triatlonu 2023 

„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 

2023. 

Další podmínky nominace a přidělení DK budou upřesněny po konkretizaci termínu a místa 

soutěže v roce 2023. 

 

Mistrovství světa v terénním triatlonu, Ibiza /ESP/, 5.5.2023 

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 

2023. 

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 2023, 

případně 2022. 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:  
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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 (minimálně 10) 

 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 koordinátor disciplíny na základě prokázané výkonnosti 

(doložení výsledků v roce 2022, 2023), případně výsledku v závodě MS navrhnout pro 

žadatele/ku o DK podporu nad rámec výše uvedeného. Podléhá schválení SK.  

Výběr reprezentace terénního triatlonu ČTA pro závodní rok 2023: 

(předběžně, v jednání) 

Muži - Lukáš Kočař 

Ženy – Jindřiška Zemanová, Štěpánka Bisová 

Přihlášky, informace, dotazy, kontaktní osoba k závodům v terénním triatlonu:  
Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769 

 

 

Nominační kritéria (NK) - AQUATLON,  AQUABIKE, SPRINT 

DUATLON, DUATLON, KVADRIATLON 2023 
 

Mistrovství světa MULTISPORT, Ibiza /ESP/, 29.4.-7.5.2023 
www: https://www.ibizamultisport.org/en/ 

Závody: sprint duatlon /29.4./, aquatlon /1.5./, terénní duatlon /3.5./, aquabike /7.5./ 

Kategorie ELITE I Age Group: start v závodech ELITE i věkových kategorií je otevřený. Zájemci 

o přihlášení k závodům kategorií ELITE i AG musí kontaktovat manažera AG ČTA Josefa Rajtra 

na adrese: josef.rajtr@triatlon.cz, nejpozději 60 dnů před startem vybraného závodu.  

V případě vyššího počtu zájemců o přihlášení než je počet přidělených míst rozhoduje 

postavení v rankingu WT dané disciplíny. 

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 výsledkem 

schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu.  

Účast na závodech si hradí každý účastník samostatně. 
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Mistrovství Evropy MULTISPORT, Menen /BEL/, 25.-27.8.2023 
www: https://www.decospantriatlonmenen.be/en/home 

Závody: aquatlon /25.8./, aquabike 27.8./ 

Kategorie ELITE I Age Group: start v závodech ELITE i věkových kategorií je otevřený. Zájemci 

o přihlášení k závodům kategorií ELITE i AG musí kontaktovat manažera AG ČTA Josefa Rajtra 

na adrese: josef.rajtr@triatlon.cz, nejpozději 60 dnů před startem vybraného závodu.  

V případě vyššího počtu zájemců o přihlášení než je počet přidělených míst rozhoduje 

postavení v rankingu WT dané disciplíny. 

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 výsledkem 

schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu.  

Účast na závodech si hradí každý účastník samostatně. 

 

World Beach Games, Bali /IDN/, 5.-12.8.2023 
Závody: aquatlon 

Kategorie ELITE: přihlášení/start v závodech ELITE je podmíněn splněním kvalifikačních 

kritérií organizace World Triathlon (https://www.triathlon.org/uploads/docs/AQUATHLON_-_WT_-

_AWBG_2023_Qualification_System_v1_06-2022_FINAL.pdf). 

Zájemci o přihlášení k závodu musí nejpozději do 10. května 2023 kontaktovat Josefa Rajtra 

na adrese: josef.rajtr@triatlon.cz,  

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 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.  
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Obecné podmínky a pravidla: závod WT/ET 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 výsledkem 

schopen vrcholové (ELITE, JUNIOR, U23) nebo výkonnostní či vrcholové (AG) přípravy v 

triatlonu.  

Účast na závodech si hradí každý účastník samostatně, není-li nominačními kritérii stanoveno 

jinak. 

Přihlášky, objednávky kombinéz, informace, kontaktní osoba:  

koordinátor neolympijských tlonů, Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769 
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