
NK KATEGORIÍ ELITE + U23 2023 
 

Mistrovství Evropy ELITE OH/STANDARD TT, Madrid /ESP/, 2.-4.6.2023 

Přímá nominace MUŽI: první dva závodníci při EP Quarteira. 

Další nominace MUŽI: 1DK – v případě navýšení počtu slotů může být třetí závodník 

nominován na základě výkonu v závodě EP Quarteira nebo jiném závodě WT. Při přidělení DK 

má přednost kategorie U23. 

Přímá nominace ŽENY: Petra Kuříková a Tereza Zimovjanová na základě výkonnosti v sezoně 

2022. Podmínkou je potvrzení aktuální výkonnosti na závodě WT do 30.4.2023.  

Další nominace ŽENY: 1DK – v případě navýšení počtu slotů může být třetí závodnice 

nominována na základě výkonu v závodě EP Quarteira nebo na jiném závodě WT.  

 

Evropské hry, Krakow /POL/, 27.6.-1.7.2023 

Přímá nominace MUŽI: maximálně 2 závodníci přímo nominovaní dle žebříčku Europe triathlon 

ranking ke dni 3.5.2023 dle nominačních kritérií European Games (viz. Příloha). Podmínkou je 

potvrzení výkonnosti do 30.4. v závodech WTCS, World Cup nebo Europe Cup. 

Další nominace MUŽI: o případném 3. závodníkovi rozhodne sportovní komise na návrh 

koordinátora reprezentace. 

Přímá nominace ŽENY: maximálně 2 závodnice přímo nominované dle žebříčku Europe 

triathlon ranking ke dni 3.5.2023 dle nominačních kritérií European Games (viz. Příloha). 

Podmínkou je potvrzení výkonnosti do 30.4. v závodech WTCS, World Cup nebo Europe Cup. 

Další nominace ŽENY: o případné 3. závodnici rozhodne sportovní komise na návrh 

koordinátora reprezentace. 

Nominace ŠTAFETY: přímo nominovaní do závodů jednotlivců + případné doplnění dle 

výkonnosti 2023 a splnění nominačních kritérií ET. Schvaluje SK na návrh koordinátora 

reprezentace. 

 

Mistrovství Evropy ELITE SUPER SPRINT, Balikesir /TUR/, 5.-6.8.2023 

Nominace ŽENY:  

1. Petra Kuříková na základě výkonnosti v sezoně 2022, 

2. Tereza Zimovjanová na základě výkonnosti v sezoně 2022, 



3. závodnice s nejvyšším bodovým ziskem do rankingu WT ze dvou závodů kategorie 

sprint nebo super sprint v období 1.3.-30.6.2023. Bodový zisk se násobí koeficientem 

dle typu soutěže: WTCS*3, WC*2, EC*1,5. Podmíněno přidělením 3. slotu od ET. 

Další nominace: v případě odmítnutí startu P. Kuříkové a/nebo T. Zimovjanové platí, že 

nominované budou 2 závodnice dle nejvyššího bodového zisku + 1 další závodnice může být 

nominována na DK na základě výkonnosti na mezinárodních soutěžích v sezoně 2023. 

Případná DK bude na vlastní náklady. (Při umístění do 20. místa 50% spoluúčast ČTA, při 

umístění do 10. místa 100% spoluúčast ČTA). 

Nominace MUŽI:  

1. Jan Volár na základě výsledku z ME super sprint 2022 Podmínkou nominace je 

potvrzení výkonnosti v sezoně 2023,   

2. závodník s nejvyšším bodovým ziskem do rankingu WT ze dvou závodů kategorie sprint 

nebo super sprint v období 1.3.-30.6.2023. Bodový zisk se násobí koeficientem dle typu 

soutěže: WTCS*3, WC*2, EC*1,5. 

Další nominace: v případě navýšení počtu slotů může být další závodník nominován na DK 

udělené sportovní komisí na základě výkonnosti na mezinárodních soutěžích v sezoně 2023. 

Případná DK bude na vlastní náklady. (Při umístění do 20. místa 50% spoluúčast ČTA, při 

umístění do 10. místa 100% spoluúčast ČTA). 

Upozornění: při závodě ME Balikesir je startovní listina společná pro Elite a U23. Proto při 

omezeném počtu startovních slotů a podobné výkonnosti závodníků má přednost závodník/ce 

kategorie U23! 

Mistrovství Evropy U23 SUPER SPRINT, Balikesir /TUR/, 5.-6.8.2023 

Nominace ŽENY: první dvě závodnice s nejvyšším bodovým ziskem do rankingu WT ze dvou 

závodů kategorie sprint nebo super sprint v období 1.3.-30.6.2023. Bodový zisk se násobí 

koeficientem dle typu soutěže: WTCS*3, WC*2, EC*1,5.  

Další nominace: v případě navýšení počtu slotů může být další závodnice nominována na DK 

udělené sportovní komisí na základě výkonnosti na mezinárodních soutěžích v sezoně 2023. 

Případná DK bude na vlastní náklady. (Při umístění do 20. místa 50% spoluúčast ČTA, při 

umístění do 10. místa 100% spoluúčast ČTA). 

Nominace MUŽI: první dva závodníci s nejvyšším bodovým ziskem do rankingu WT ze dvou 

závodů kategorie sprint nebo super sprint v období 1.3.-30.6.2023. Bodový zisk se násobí 

koeficientem dle typu soutěže: WTCS*3, WC*2, EC*1,5. 

Další nominace: v případě navýšení počtu slotů může být další závodník nominován na DK 

udělenou sportovní komisí na základě výkonnosti na mezinárodních soutěžích v sezoně 2023. 

Případná DK bude na vlastní náklady. (Při umístění do 20. místa 50% spoluúčast ČTA, při 

umístění do 10. místa 100% spoluúčast ČTA). 

 



Mistrovství světa ELITE OH/STANDARD TT, Pontevedra /ESP/, 22.-24.9.2023 

Nominace ŽENY: nominovány budou maximálně 2 závodnice splňující podmínku průběžného 

umístění do 38. místa v seriálu WTCS k 20.8.2023, nebo umístění do 20. místa v závodě WTCS 

či 10. místa v závodě WC. V případě nesplnění těchto kritérií bude nominována jen jedna 

nejvýše postavená závodnice v seriálu WTCS. Maximální počet nominovaných bude dán 

počtem slotů pro ČR. 

Nominace MUŽI: nominováni budou maximálně 2 závodníci splňující podmínku průběžného 

umístění do 45. místa v seriálu WTCS k 20.08.2023, nebo umístění do 25. místa v závodě 

WTCS 2022 či 12. místa v závodě WC. V případě nesplnění těchto kritérií bude nominován jen 

jeden nejvýše postavený závodník v seriálu WTCS. Maximální počet nominovaných bude dán 

počtem slotů pro ČR. 

Mistrovství světa U23 OH/STANDARD TT, Pontevedra /ESP/, 22.-24.9.2023 

Nominace ŽENY: nominovány budou dvě nejlepší závodnice splňující podmínku umístění 

v jednom ze závodů WTCS do 35. místa, WC do 28. místa, ME (OH TT) do 15. místa. Priorita 

výsledků dle významu soutěže v pořadí WTCS, WC, ME.  

Další nominace: v případě, že žádná závodnice U23 nesplní řádná NK, může být udělena max. 

1 DK na základě dosažených výkonů v roce 2023. 

Nominace MUŽI:  

1. Filip Tlamka na základě výsledku z MS U23 2022. Podmínkou nominace je potvrzení 

výkonnosti v sezoně 2023,  

2. závodník splňující podmínku umístění v jednom ze závodů WTCS do 40. místa, WC do 

33. místa, ME (OH TT) do 20. místa. Priorita výsledků dle významu soutěže v pořadí 

WTCS, WC, ME. 

Další nominace: v případě že druhý závodník U23 nesplní řádná NK, může být udělena max. 1 

řádná DK na základě dosažených výkonů v 2023.  

Případný třetí závodník může být nominován pouze na DK na vlastní náklady. (Při umístění do 

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

 

Další soutěže a závody nebyly k termínu vydání NK 2023 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 koordinátor 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: koordinátor reprezentace Jan Čelůstka, 

jan.celustka@triatlon.cz 


