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Nominační kritéria (NK) - KATEGORIE ŽACTVA  2020 
 

Závod Olympijských nadějí (ZON) 2020  

*Termín závodu ani místo konání není doposud známo  

 

Starší žáci a žačky (3-6 chlapců a 3-6 dívek): 1. a 2. z nominačního závodu ČP v Račicích (3.-5. července 
2020) v kategorii starších žáků a žákyň (ročníky narození 2005, 2006), dále mohou být uděleny 1-4 DK.  

Pomocná kritéria k udělování DK: 

1)  průběžné pořadí ČP v triatlonu 2020 do doby konání ZON    
2)   výsledky z ČP v triatlonu v roce 2019 
3) prokázaná aktuální výkonnost (testování Sps či reprezentace) 
4 ) výsledky v ČP v aquatlonu v roce 2019 

 

Konečné nominace DK jsou v plně v kompetenci vedoucího trenéra kategorie, který může v 
odůvodněných případech udělit DK i mimo plnění stanovených kritérií. Celková nominace podléhá 
schválení SEK ČTA. Divoké karty nemusí být uděleny.  

Nominace bude oznámena nejpozději do 14 dní před konáním závodu ZON.   

Upozornění: v případě nekonání se nominačního závodu, mohou být všechna startovní místa obsazena 
výhradně pomocí klíče DK.  

Hlavní trenér kategorie má právo na základě aktuální výkonnosti závodníků změnit nominaci (případ zranění, 
nemoci,  poklesu výkonnosti aj.) 

 
 

Odpovědná osoba: Vedoucí trenér výběru žactva-Michal Háša, michal.hasa@triatlon.cz  

 

 

 

 

 

 

mailto:michal.hasa@triatlon.cz
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Nominační kritéria (NK) - KATEGORIE DOROSTU 2020 

Mistrovství Evropy dorostu, Alanya Turecko, 1.- 4.10.2020 

Dorostenci:          Vítěz nominačního závodu ČP Brno 29.8.2020  +  1-2 DK*  

Dorostenky:         Vítězka nominačního závodu ČP Brno 29.8.2020 + 1 DK*   

*DK nemusí byt uděleny 
 

Pomocná kritéria pro udělování DK: 
 
Splnění minimálně limitu B v testech SCM (plavání, běh)  
Prokázaná odpovídající výkonnost na EPJ 2020 

Konečná nominace na ME bude oznámena nejpozději do 10.9.2020 
 

Hlavní trenér kategorie má právo na základě aktuální výkonnosti závodníků změnit nominaci (Případ 

zranění, nemoci, poklesu výkonnosti aj.) 

 

Závod Olympijských nadějí (ZON)* 

*Termín závodu ani místo konání není doposud známo  

 

Dorostenci:  1. z nominačního závodu ČP Račice  4.7. 2020 + 1-2DK  (Divoké karty nemusí být uděleny)  

Dorostenky:     1. z nominačního závodu ČP Račice  4.7. 2020 + 1-2DK  (Divoké karty nemusí být uděleny) 

Divoké karty budou uděleny na základě výkonnosti na sledovaných závodech ČP a EPJ v triatlonu 

konaných nejpozději do 14 dní před konáním závodu ZON . Konečné nominace DK jsou v plně v 

kompetenci vedoucího trenéra kategorie, který může v odůvodněných případech udělit DK i mimo 

plnění stanovených kritérií. Celková nominace podléhá schválení SEK ČTA. Divoké karty nemusí být 

uděleny. 

Nominace bude oznámena nejpozději do 14 dní před konáním závodu ZON.   

Hlavní trenér kategorie má právo na základě aktuální výkonnosti závodníků změnit nominaci (Případ 

zranění, nemoci, poklesu výkonnosti aj.)   

 

Odpovědná osoba: Vedoucí trenér výběru dorostu - Radek Eliáš, radek.elias@triatlon.cz  

 

 

mailto:radek.elias@triatlon.cz
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Nominační kritéria (NK) - KATEGORIE JUNIORŮ 2020 

Nominační kritéria na ME pro věkové kategorie juniorů dle pravidel ITU 

ME Tartu /EST/, 28. – 30.8.2020   

 
Junioři: Radim Grebík + vítěz Nominačního závodu ČP Příbram 15.8.2020   + 1-2DK*  

Juniorky: vítězka Nominačního závodu ČP Příbram 15.8.2020   + 1-2DK* 

 
*Divoké karty nemusí být uděleny 
 

 
Při přidělování DK se bude přihlížet: 
 
a) k výsledku testů v přípravném období, pokud oficiálně proběhly  
 
b) k závodům EP juniorů v roce 2019 
 
c) k výsledku závodu ČP Račice a závodům EPJ konaných do 15.8.2020 
 
d) k plnění limitů v plavání, cyklistice a běhu s výkonností pro ročník 2001 
 
Umístění jsou brána vždy v absolutním pořadí J+D. Konečná nominace na ME bude oznámena 
nejpozději do 16.8. 2020 
 
Hlavní trenér kategorie má právo na základě aktuální výkonnosti závodníků změnit nominaci (Případ 

zranění, nemoci, poklesu výkonnosti aj.)   

 

Nominační kritéria pro věkové kategorie juniorů dle pravidel ITU - závodníci s rokem 
narození 2001-2002 na MS, Edmonton 2020 /CAN/ - zrušeno 
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Nominační kritéria (NK) – ELITE a K23 2020 
 

ME Tartu (EST)  28.-30.8. 2020  

   

ženy: Vendula Frintová, Petra Kuříková + nejlépe umístěná závodníce (CZE) na   

 EP Olsztyn 2020 + 1DK (SEK) dle výsledků v sezóně 2020. 

muži:  Jan Čelůstka + nejlépe umístěný závodník (CZE) na EP Olsztyn 2020 + 1-2DK (SEK) dle výsledků         

v sezóně 2020. 

 

Pro všechny DK platí, že nemusí být uděleny. Nominace může být rozhodnutím SEK změněna na základě 

aktuálního zdravotního stavu a výkonnosti. 

 

 

ME sprint Malmo 2020 (SWE) – zrušeno  

   

MS GF - Edmonton 2020 (CAN) – zrušeno  

   

ME K23 Dnipro 2020 (UKR)  – zrušeno 

 

MS K23 – Edmonton 2020 (CAN)  – zrušeno 
 

Odpovědná osoba: Hlavní reprezentační trenér - Lukáš Vrobel, lukas.vrobel@triatlon.cz  

 

 

   

 

 

 

mailto:lukas.vrobel@triatlon.cz
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Nominační kritéria v OH TT a SPRINT TT -  AGE GROUP 2020 

Mistrovství Evropy v olympijském triatlonu kategorií AG: Tartu /EST/ 28. – 30.8.2020  

 

Vzhledem k současné situaci a nutnému termínu nahlášení na start přes mezinárodní triatlonovou 

federaci nejsou nominační kritéria stanovena a nahlašování je mimo přímo nominované sportovce volné.  

Muži: bez přímé nominace. DK* (počet zájemců o DK je omezen pouze přidělenou kvótou startovních 

míst pro ČR) 

Ženy: Dana Hyláková, Martina Tredget + DK* (počet zájemců o DK je omezen pouze přidělenou kvótou 

startovních míst pro ČR) 

Podpora ze strany ČTA pro přímo nominované závodníky bude v podobě bezplatného zajištění 

reprezentační kombinézy, startovného a reprezentačního trika se šortkami. ČTA umožní, po dohodě 

s nominovanými sportovci, umístění loga na závodní dresy jejich osobního partnera (sponzora) a to dle 

pravidel ITU. Účast na závodech si hradí každý účastník samostatně.   

*DK – v případě zájmu o start v kategorii Age-group mimo přímo nominované sportovce prosím 

kontaktujte Sportovního ředitele ČTA na emailu: martin.hotovy@triatlon.cz pro zajištění nahlášení 

(registrace) a vyřízení potřebných administračních kroků, a to nejpozději do 25.6.2020. Pro nahlášení na 

start je nutné mimo platné licence ČTA, uhrazeného členského poplatku pro daný rok a uhrazené známky 

na rok 2020 i prokázání platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2020 s výsledkem schopen 

výkonností či vrcholové přípravy v triatlonu. Účast na závodech si hradí každý účastník samostatně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:martin.hotovy@triatlon.cz
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Mistrovství Evropy ve sprinttriatlonu kategorií  AG: Malmö 2020 /SWE/ – zrušeno 

Mistrovství Světa v OH a STT triatlonu kategorií AG: Edmonton /CAN/ – zrušeno 

 

Administrátor startů AG a kontaktní osoba:  

Sportovní ředitel ČTA, Hotový Martin: martin.hotovy@triatlon.cz , 606948888  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:martin.hotovy@triatlon.cz
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Nominační kritéria (NK) – STŘEDNÍ TRIATLON 2020 
 

Mistrovství Světa ve středním triatlonu: „termín ani místo není doposud k dispozici“ 

 

Muži ELITE*: právo startu mají sportovci zařazení do reprezentačního výběru dlouhého triatlonu  

Ženy ELITE*: právo startu mají sportovkyně zařazené do reprezentačního výběru dlouhého triatlonu  

Kategorie Age Groups: start na MS věkových kategorií je otevřený. Každý účastník MS obdrží od ČTA 

podporu v podobě reprezentačního trika.  V případě zisku medailového umístění bude sportovci zpětně 

proplacena reprezentační kombinéza. Přihlášení na start věkových kategorií musí proběhnout přes 

email: martin.hotovy@triatlon.cz nejpozději 62dní před startem MS.  

Pro kategorie ELITE je možné si zažádat přes Sportovního ředitele ČTA i o DK (sportovci mimo výběr ČTA), 

která však bude plně v režii sportovce bez podpory ze strany ČTA.  

Pro nahlášení na start je nutné prokázání platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2020 s výsledkem 

schopen výkonností či vrcholové přípravy v triatlonu.   

*podpora ČTA účasti reprezentantů na závodu je již řešena v reprezentační smlouvě pro rok 2020  

 

Mistrovství Evropy  ve středním triatlonu:  Bled /SLO/ 20.9.2020 

Muži ELITE*: právo startu mají sportovci zařazení do reprezentačního výběru dlouhého triatlonu  

Ženy ELITE*: právo startu mají sportovci zařazení do reprezentačního výběru dlouhého triatlonu  

Kategorie Age Groups: start na ME věkových kategorií je otevřený. Každý účastník ME obdrží od ČTA 

podporu v podobě reprezentačního trika.  V případě zisku medailového umístění bude sportovci zpětně 

proplacena reprezentační kombinéza. Přihlášení na start věkových kategorií musí proběhnout přes 

email: martin.hotovy@triatlon.cz nejpozději 62dní před startem ME.  

Pro kategorie ELITE je možné si zažádat přes Sportovního ředitele ČTA i o DK (sportovci mimo výběr ČTA), 

která však bude plně v režii sportovce bez podpory ze strany ČTA.   

Pro nahlášení na start je nutné prokázání platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2020 s výsledkem 

schopen výkonností či vrcholové přípravy v triatlonu. 

V odůvodněných případech však může SŘ ČTA navrhnout na základě prokázané výkonnosti pro start 

v kategorii ELITE i sportovce mimo reprezentační výběr, který bude ze strany ČTA pro tuto akci 

jednorázově podpořen.   

*podpora ČTA účasti reprezentantů na závodu je již řešena v reprezentační smlouvě pro rok 2020  

mailto:martin.hotovy@triatlon.cz
https://www.triathlon.org/events/event/2020_walchsee_etu_middle_distance_triathlon_european_championships
mailto:martin.hotovy@triatlon.cz
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Nominační kritéria (NK) – DLOUHÝ TRIATLON 2020 

Mistrovství světa v dlouhém triatlonu: ALMERE 2020 /NED/ – zrušeno 

 

Mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu: - nevypsáno 

 

IRONMAN World Championship , KONA, Hawai´i  - 6.2.2021 

 

Každý řádně kvalifikovaný sportovec, obdrží od ČTA reprezentační tričko.  Zájem o toto vybavení 

je nezbytné, po řádné kvalifikaci, oznámit Sportovnímu řediteli ČTA na mail: martin.hotovy@triatlon.cz 

a to nejpozději 40dní před odletem na tuto akci. 

 

Výběry reprezentace středního a dlouhého triatlonu ČTA pro závodní rok 2020: 

Muži - Řenč Tomáš, Soukup Petr, Jakub Langhammer, Lukáš Kočař   

Ženy - Kahlfeld Radka, Helena Kotopulu, Simona Křivánková  

 

Administrátor startů ve středním a dlouhém triatlonu:  

Sportovní ředitel ČTA, Hotový Martin: martin.hotovy@triatlon.cz , 606948888  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:martin.hotovy@triatlon.cz
mailto:martin.hotovy@triatlon.cz
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Nominační kritéria (NK) – TERÉNNÍ TRIATLON 2020 
 

Mistrovství Evropy v terénním triatlonu: TARGU-Mures /ROM/ - 15.9.2020 

 

Junioři: 1-2DK (DK nemusí být uděleny)  

Juniorky: 1-2 DK (DK nemusí být uděleny)   

K23 muži*: Ondřej Petr  

K23 ženy*:  Pavlína Vargová  

Muži*: Lukáš Kočař, Jan Kubíček, Karel Dušek  

Ženy*: Jindřiška Bejstová  

*podpora účasti na závodu bude řešena v reprezentační smlouvě pro rok 2020 

Výše a struktura podpory nominovaných závodníků kategorie K23 a ELITE a i sportovců nominovaných 

formou DK bude upravena reprezentační smlouvou pro rok 2020. Pro juniorské kategorie na  

mezinárodní starty ME a MS v terénním triatlonu ČTA podporu nevypisuje, resp. nominovaní sportovci 

získají podporu ve formě reprezentačního dresu, trika a šortek.    

Při udělení DK bude přihlédnuto k výsledkům v závodech ČP a ME v terénním triatlonu a v závodech 

European a World Tour v Xterra v roce 2019.  

DK budou uděleny na základě návrhu koordinátora sekce terénního triatlonu nejpozději 32 dní před 

konáním akce a podléhají schválení Sportovní komise ČTA.  

Pozn.: Závodníci kategorie Age group se k závodům přihlašují prostřednictvím ČTA nejpozději 62 dní před 

začátkem konání akce. Nominační kritéria (NK) nejsou stanovena.  V případě zájmu o start na ME a o 

reprezentační závodní dres kontaktujte Sportovního ředitele ČTA na emailu martin.hotovy@triatlon.cz . 

Pro nahlášení na start je nutné mimo platné licence ČTA i prokázání platné sportovní lékařské prohlídky 

pro rok 2020 s výsledkem schopen výkonností či vrcholové přípravy v terénním triatlonu.   

Podpora závodníků kategorie Age group:   

Každý účastník MS obdrží od ČTA podporu v podobě reprezentačního trika a šortek.  V případě zisku 

medailového umístění bude sportovci proplacena reprezentační kombinéza. 

 

mailto:martin.hotovy@triatlon.cz
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Mistrovství Světa v terénním triatlonu – ALMERE – Amsterdam 2020 /NED/  – zrušeno 

 

Nominační kritéria (NK) – AQUATLON, TERÉNNÍ DUATLON,  

AQUABIKE 2020 
 

Mistrovství Světa - Multisportfestival  ALMERE 2020 /NED/ – zrušeno 

(Závody: aquatlon, aquabike, duatlon) 

 

Mistrovství Evropy v terénním duatlonu Târgu Mures /ROM/ 12. – 15.9.2020 
 

Nominační kritéria (NK) nejsou stanovena – přihlašování je volné. 

Závodníci kategorií Age group se k závodům přihlašují prostřednictvím ČTA nejpozději 62dní před 

začátkem konání akce.  

Závodníci kategorií ELITE se k závodům přihlašují prostřednictvím ČTA nejpozději 35dní před začátkem 

konání akce.  

V případě zájmu o start a o reprezentační závodní dres kontaktujte Sportovního ředitele ČTA na emailu 

martin.hotovy@triatlon.cz  Pro nahlášení na start je nutné mimo platné licence ČTA i prokázání platné 

sportovní lékařské prohlídky pro rok 2020 s výsledkem schopen výkonností či vrcholové přípravy 

v triatlonu. 

Administrátor startů a kontaktní osoba:  

Sportovní ředitel ČTA, Hotový Martin, martin.hotovy@triatlon.cz , 606948888  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:martin.hotovy@triatlon.cz
mailto:martin.hotovy@triatlon.cz
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Nominační kritéria (NK) – KVADRIATLON  2020 
 

Mistrovství světa ve středním kvadriatlonu, Brigg, North Lincolnshire /GBR/ – 

zrušeno 

 

Mistrovství Evropy ve středním kvadriatlonu, Týn nad Vltavou  /CZE/ – zrušeno 

 

Mistrovství světa ve Sprint-kvadriatlonu, Kaposvár /HUN/ – 27.6.2020 

 
Muži: Leoš Roušavý + 1 DK* z NZ 
 
Ženy: Magdalena Koberová + 1 DK* z NZ 
 
Nominační závod (NZ):  bude upřesněno  
 
 

Mistrovství Evropy ve Sprint-kvadriatlonu, Ratscher /GER/ – 5.9. 2020 

 
Muži: Leoš Roušavý + 1 DK* z NZ 
 
Ženy: Magdalena Koberová + 1 DK* z NZ 
 
Nominační závod: bude upřesněno  
 
*Pozn.: divoké karty nemusí být u žádného mezinárodního startu využity/uděleny.  
 
Výše podpor nominovaných sportovců ze strany ČTA bude pro všechny akce 2020 řešeny individuálně 
formou reprezentační smlouvy.  
 
Pro nahlášení na start je nutné prokázání platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2020 s výsledkem 
schopen výkonností či vrcholové přípravy v kvadriatlonu.  
 
Za nominace na reprezentační starty v roce 2020 odpovídá předseda mezinárodní kvadriatlonové 
federace p. Marek Václav, email: sherpa.v.m@volny.cz   
 

Reprezentační družstvo v kvadriatlonu 2020: 

Muži: Leoš Roušavý, Tomáš Běhůň  

Ženy: Magdalena Koberová, Radka Štýbnarová  

mailto:sherpa.v.m@volny.cz

