
NK KATEGORIÍ DOROST + JUNIOR 2023 
 

Nominační kritéria (NK) - KATEGORIE DOROSTU 2023 

Mistrovství Evropy DOROSTU, Banyoles, Španělsko, 22.-23.7.2023 

Typ závodu: Super Sprint, týmové štafety 

 

Nominační závod: ČP Supersprint ELIMINATOR Trutnov, 10.6.2023 

Přímá nominace DÍVKY: 1. a 2. závodnice kategorie DOROST 

Přímá nominace CHLAPCI: 1. a 2. závodník kategorie DOROST 

Další nominace: možnost přidělení 1 DK/kat. Na návrh koordinátora kategorie, vždy podléhá 

schválení SK. DK nemusí být přiděleny! Přidělení DK nemůže být realizováno na úkor přímo 

nominovaných sportovců.  

ŠTAFETY: přímo nominovaní do závodů jednotlivců. Případné doplnění návrhem koordinátora 

kategorie podléhá schválení SK. 

 

Konečná nominace na MED bude oznámena nejpozději 14.6.2023. Rozhodnutí bude 

uveřejněno ne stránkách www.triatlon.cz, včetně zdůvodnění přidělení DK (pokud tyto budou 

přiděleny). 

Koordinátor reprezentace dorostu a juniorů má právo v případě zranění, nemoci, významného 

poklesu výkonnosti aj. nominovaných sportovců navrhnout změny v nominaci. Změny 

podléhají schválení SK ČTA. 

 

Nominační kritéria (NK) - KATEGORIE JUNIORŮ 2023 

Mistrovství světa JUNIORŮ, Hamburk, Německo, 13.-16.7.2023 
 

Typ závodu: Sprint (0,75 – 20 – 5), týmové štafety JUNIOR/U23 

 

Nominační závod: EPJ Olsztyn (POL), 27.5.2023 

Přímá nominace DÍVKY: max. 2 závodnice kategorie DOR/JUN do 8. místa v NZ 

Přímá nominace CHLAPCI: max. 2 závodníci kategorie DOR/JUN do 8. místa v NZ 

Další nominace: přidělení 1 DK/kat. DK bude udělena na návrh koordinátora kategorie, na 

základě prokázání výjimečné výkonnosti v závodech nebo měřených testech v roce 2023. 

Možnost přidělení 1DK/kat pro samoplátce v případě, že nikdo nebude nominován přímo. (Při 

umístění do 20. místa 50% spoluúčast ČTA, při umístění do 10. místa 100% spoluúčast ČTA). 

Přidělení DK vždy podléhá schválení SK. DK nemusí být přiděleny.  

http://www.triatlon.cz/


ŠTAFETY: bude upřesněno hlavním koordinátorem reprezentace v závislosti na finální 

nominaci reprezentačních týmů JUNIORŮ a U23.  

 

V případě významného omezení počtu sportovců zařazených na startovní listinu NZ může být, 

na základě rozhodnutí SK ČTA, nominace na MSJ řešena přidělením DK.  

 

Konečná nominace na MSJ bude oznámena nejpozději 6.6.2023. Rozhodnutí bude uveřejněno 

ne stránkách www.triatlon.cz, včetně zdůvodnění přidělení DK (pokud tyto budou přiděleny). 

Koordinátor reprezentace dorostu a juniorů má právo v případě zranění, nemoci, významného 

poklesu výkonnosti aj. nominovaných sportovců navrhnout změny v nominaci. Změny 

podléhají schválení SK ČTA. 

 

Podmínky nominace a účasti v nominačním závodě EPJ Olsztyn:  

1. nominovaní na MED, MEJ 2022, s účastí v A-finále, kteří potvrdili svoji výkonnost do 16.4 

a to získáním min 160b (běh + plavání) za posledních 6 měsíců, 

2. opakované umístění (min 2x) do top 10 na závodech EPJ 2022, 

3. 3 místa za pohlaví dle žebříčku ČTA – součet bodů na 400m plavání a 1500/3000m běh 

do 16.4.2023 včetně, 

4. zbylá místa, která dovoluje kvóta CZE pro EPJ pak bude doplněna sportovci při 

zohlednění výkonů a výsledků v závodech 2023 (ČP aquatlon, EPJ, …), 

5. ČTA zajistí dopravu a doprovod do místa závodu. Organizačně zajistí i vhodné ubytování. 

Náklady na ubytování, stravu a startovné hradí sportovci,   

6. nominovaní sportovci musí vyjádřit souhlas s nominací a účastí v NZ do 20.4.2023,  

7. ČTA zajistí přihlášení nominovaných sportovců s ohledem na pravidla WT a kapacitu 

soutěže.   

Pro účely nomjnace dle bodů 1. a 3. odpovídají přidělené body hodnocení nejvyšší věkové 

skupiny juniorů, 

 

Návrh nominace na EPJ Olsztyn schvaluje SK.  

 

Vzhledem k nejasnostem a nekompletním informacím ohledně kvalifikačních pravidel WT pro 

závod MSJ může dojít k úpravám NK ČTA tak, aby byla v souladu s nastavenými podmínkami 

pro kvalifikaci a účast v závodě MSJ 2023.  

 

Mistrovství Evropy JUNIORŮ, Balikesir, Turecko, 5.-6.8.2023 

Typ závodu: Super Sprint, týmové štafety 

 

Nominační závod: ČP Příbramský triatlon, 24.6.2023 

Přímá nominace DÍVKY: 1. a 2. závodnice v neredukovaném pořadí JUNIOR+DOROST 

Přímá nominace CHLAPCI: 1. a 2. závodník v neredukovaném pořadí JUNIOR+DOROST  

http://www.triatlon.cz/


Další nominace: možnost přidělení 1 DK/kat. Na návrh koordinátora kategorie, vždy podléhá 

schválení SK. DK nemusí být přiděleny! Přidělení DK nemůže být realizováno na úkor přímo 

nominovaných sportovců.  

ŠTAFETY: přímo nominovaní do závodů jednotlivců. Případné doplnění návrhem 

koordinátora kategorie podléhá schválení SK. 

 

Konečná nominace na MEJ bude oznámena nejpozději 30.6.2023. Rozhodnutí bude 

uveřejněno ne stránkách www.triatlon.cz, včetně zdůvodnění přidělení DK (pokud tyto budou 

přiděleny). 

Koordinátor reprezentace dorostu a juniorů má právo v případě zranění, nemoci, významného 

poklesu výkonnosti aj. nominovaných sportovců navrhnout změny v nominaci. Změny 

podléhají schválení SK ČTA. 

 

Odpovědná a kontaktní osoba: koordinátor reprezentace dorostu a juniorů Jan Kubeš, 

jan.kubes@triatlon.cz 

http://www.triatlon.cz/
mailto:jan.kubes@triatlon.cz

