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Starší žáci a žačky (3-4 chlapců a 3-4 dívek): 1. a 2. z nominačního závodu ČP Mělník
(31.07.2021) v kategorii starších žáků a žákyň, dále mohou být uděleny 1-2 DK.
Pomocná kritéria k udělování DK:
1) průběžné pořadí ČP v triatlonu 2021 do doby konání ZON
2) výsledky v ČP v aquatlonu v roce 2021
3) výsledky z ČP v triatlonu v roce 2020

Konečné nominace DK jsou ve svém návrhu plně v kompetenci Sportovního ředitele ČTA,
který může v odůvodněných případech navrhnout udělení DK i mimo plnění stanovených
kritérií. Celková nominace podléhá schválení SK ČTA. Divoké karty nemusí být uděleny.
Nominace bude oznámena nejpozději do 14 dní před konáním závodu ZON.
Upozornění: v případě nekonání se nominačního závodu (zrušení kvůli situaci COVID apod.),
mohou být všechna startovní místa obsazena výhradně pomocí klíče DK.
Sportovní ředitel má právo na základě aktuální výkonnosti závodníků změnit nominaci
(případ zranění, nemoci, poklesu výkonnosti aj.). Tato změna podléhá schválení Sportovní
komise ČTA.
Dočasná kontaktní osoba do doby trenéra odpovědného za žákovskou přípravu
v systémech ČTA je Sportovní ředitel ČTA Martin Hotový (martin.hotovy@triatlon.cz).

Nominační závod: EPJ Banská Bystrica 21.-22.08.2021
Dorostenci:
1. kolo výběru: 5. nejlepších výkonů dorostenců v závodech ČP či EPJ Račice - garantovaný
start na EPJ Banská Bystrica. Výkony posoudí vedoucí trenér kategorie a členi SK ČTA.
2. kolo výběru: Vítěz nominačního závodu EPJ Bánská Bystrica 21.-22.8.2021 + 1 DK
Dorostenky:
1. kolo výběru: 5. nejlepších výkonů dorostenek v závodech ČP či EPJ Račice - garantovaný
start na EPJ Banská Bystrica. Výkony posoudí vedoucí trenér kategorie a členi SK ČTA.
2. kolo výběru: Vítěz nominačního závodu EPJ Bánská Bystrica 21.-22.8.2021 + 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 2021, ČP Karlovy Vary
Konečná nominace na ME bude oznámena nejpozději do 15.09.2021
Hlavní trenér kategorie má právo na základě aktuální výkonnosti závodníků změnit nominaci
(Případ zranění, nemoci, poklesu výkonnosti aj.). Navržené sportovce na DK schvaluje
Sportovní komise ČTA.

Dorostenci: 1. z nominačního závodu ČP Mělník 31.07. 2021 + 1-2 DK (Divoké karty nemusí
být uděleny)
Dorostenky: 1. z nominačního závodu ČP Mělník 31.07. 2021 + 1-2 DK (Divoké karty nemusí
být uděleny)
Divoké karty budou uděleny na základě výkonnosti na sledovaných závodech ČP a EPJ
v triatlonu konaných nejpozději do 14 dnů před konáním ZON 2021. Konečné nominace a
navržení 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 SK ČTA. Divoké karty nemusí být uděleny.
Upozornění: v případě nekonání se nominačního závodu (zrušení kvůli situaci COVID apod.),
mohou být všechna startovní místa obsazena výhradně pomocí klíče DK.
Konečná nominace na ZON bude oznámena nejpozději do 14 dnů před konáním akce.
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

–

Nominační závod: ČP Zlín 22.-23.05.2021
Junioři: vítěz Nominačního závodu ČP Zlín + 1-2 DK, které nemusí být uděleny
Juniorky: vítězka Nominačního závodu ČP Zlín + 1-2 DK, které nemusí být uděleny
Při přidělování DK se bude přihlížet:
1.
2.
3.

K výsledkům na závodech EPJ 2020 a 2021
Plnění limitů B plavání, běh, cyklistika pro ročník 2002
Aktuální zdravotní stav a aktuální sportovní forma

Umístění jsou brána vždy v absolutním pořadí kategorií J+D. Konečná nominace na ME bude
oznámena nejpozději do 1. června 2021.
Hlavní trenér kategorie má právo na základě aktuální výkonnosti závodníků změnit nominaci
(Případ zranění, nemoci, poklesu výkonnosti aj.). Nominace a udělení DK schvaluje SK ČTA.

1. Umístění do 20. místa na ME – junioři
2. Umístění do 14. místa na ME – juniorky
Hlavní trenér kategorie má právo na základě aktuální výkonnosti závodníků změnit nominaci
(Případ zranění, nemoci, poklesu výkonnosti aj.).
Odpovědná osoba: Vedoucí trenér výběru juniorův-Radek Eliáš, radek.elias@triatlon.cz

Nominační závod: ČP Zlín 22.-23.05.2021
Muži: první dva z NZ + 1-3 DK, které nemusí být uděleny konečný počet dle výkonnosti a dle
přidělené kvóty
Ženy: první dvě z NZ + 1-3 DK, které nemusí být uděleny konečný počet dle výkonnosti a dle
přidělené kvóty
DK nemusí být uděleny, nominace může být zrušena na základě aktuální výkonnosti či
zdravotního stavu.

Muži: první dva dle nejvyššího bodového zisku ze dvou závodů v období 10.5. až 15.9. (počítá
se WTS*2, WC*1,5, EP*1) + 0-2 DK (dle aktuální výkonnosti a dle přidělené kvóty pro NF)
Ženy: Vendula Frintová, Petra Kuříková + 0-3 DK dle aktuální výkonnosti (a dle kvóty pro NF)
DK nemusí být uděleny, nominace může být zrušena na základě aktuální výkonnosti či
zdravotního stavu.

Muži*: nominačním kritériem je aktuální umístění do 50. místa průběžného pořadí WTS
k datu 31.07.2021
Ženy*: nominačním kritériem je aktuální umístění do 40. místa průběžného pořadí WTS
k datu 31.07.2021
Nominace může být zrušena na základě aktuální výkonnosti či zdravotního stavu.
*v případě nesplnění podmínek NK si Sportovní komise vyhrazuje právo vyslat sportovce na
základě DK, která však nemusí být udělena či může být udělena se spoluúčastí.

Muži K23*: 1-2 závodníci s nejvyšším jednotlivým bodovým ziskem ze závodu EP či WC
v období 10.05 -31.07. (počítá se WC*1,5 a EP*1)
Ženy K23*: 0-2 závodnice s nejvyšším jednotlivým bodovým ziskem ze závodu EP či WC
v období 10.05.-31.07. (počítá se WC*1,5 a EP*1)
* v případě nesplnění podmínek NK si Sportovní komise vyhrazuje právo vyslat sportovce na
základě DK, která však nemusí být udělena či může být udělena se spoluúčastí.

Muži*: nominačním kritériem je umístění na ME supersprint Kitzbühel do 20. místa.
Ženy*: nominačním kritériem je umístění na ME supersprint Kitzbühel do 16. místa.
* v případě nesplnění podmínek NK si Sportovní komise vyhrazuje právo vyslat sportovce na
základě DK, která však nemusí být udělena či může být udělena se spoluúčastí.
Pro všechny DK platí: DK nemusí být uděleny. DK budou udělovány na základě návrhu
hlavního reprezentačního trenéra a podléhají schválení Sportovní komise ČTA.

Nominace štafety a případná následná nominace členů štafety bude uskutečněna výhradně
na základě udělení DK, které navrhne hlavní reprezentační trenér. Nominace startu štafety
i členů štafety podléhá schválení sportovní komise ČTA. Štafetový závod nemusí být
obsazen.

Hlavní trenér kategorie v zastoupení Sportovním ředitelem ČTA má právo na základě aktuální
výkonnosti závodníků změnit nominace u všech závodů ME, MS kategorií K23 a ELITE (případy
zranění, nemoci, poklesu výkonnosti aj.). Veškeré nominace podléhají schválení SK ČTA.
Odpovědná osoba: Sportovní ředitel ČTA Martin Hotový (e-mail: martin.hotovy@triatlon.cz,
telefon: 606 948 888)

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
kontaktujte Sportovního ředitele ČTA na emailu: martin.hotovy@triatlon.cz pro zajištění
nahlášení (registrace) a vyřízení potřebných administračních kroků, a to nejpozději 62 dní před
startem. Pro nahlášení na start je nutné mimo platné licence ČTA, uhrazeného členského
poplatku pro daný rok a uhrazené známky na rok 2021 i prokázání platné sportovní lékařské

prohlídky pro rok 2021 s výsledkem schopen výkonností či vrcholové přípravy v triatlonu. Účast
na závodech si hradí každý účastník samostatně.

Ženy, Muži: právo startu mají všichni účastníci, kteří se v dané disciplíně (OH triatlon,
sprinttriatlon) zúčastní v roce mistrovství Evropy 2021.
*DK – v případě zájmu o start v kategorii Age Group mimo přímo nominované sportovce z ME
prosím kontaktujte Sportovního ředitele ČTA na emailu: martin.hotovy@triatlon.cz pro
zajištění nahlášení (registrace) a vyřízení potřebných administračních úkonů, a to nejpozději
62dní před konáním. Pro nahlášení na start je nutné mimo platné licence ČTA, uhrazeného
členského poplatku pro daný rok, i prokázání platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2021
s výsledkem schopen výkonností či vrcholové přípravy v triatlonu. Účast na závodech si hradí
každý účastník samostatně.

Muži: 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 tyto 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
kontaktujte Sportovního ředitele ČTA na emailu: martin.hotovy@triatlon.cz pro zajištění
nahlášení (registrace) a vyřízení potřebných administračních úkonů, a to nejpozději 62 dní před
konáním MS. Pro nahlášení na start je nutné mimo platné licence ČTA, uhrazeného členského
poplatku pro daný rok i prokázání platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2021
s výsledkem schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu. Účast na závodech si hradí
každý účastník samostatně.
Přihlašování AG týmů na MS Bermudy 2021: je volné, a to bez podpory ČTA. Je však
nezbytné, aby každý člen týmu splnil požadované skutečnosti (zdravotní prohlídka, dotazník,
kombinéza apod.) jako závodníci startující v individuálních startech.
Administrátor startů AG a kontaktní osoba:
Sportovní ředitel ČTA, Hotový Martin: martin.hotovy@triatlon.cz , 606 948 888

Muži ELITE*: právo startu mají sportovci zařazení do reprezentačního výběru středního a
dlouhého triatlonu
Ženy ELITE*: právo startu mají sportovkyně zařazené do reprezentačního výběru středního a
dlouhého triatlonu
*podpora ČTA účasti reprezentantů v závodě je již řešena v reprezentační smlouvě
O přidělení Divoké karty (DK) pro start v kategorii ELITE (sportovci mimo výběr ČTA) je možné
zažádat na mailu josef.rajtr@triatlon.cz. Žádost podléhá schválení Sportovní komisí ČTA.
Účast a start v soutěži na základě přidělení DK probíhá plně v režii sportovce.
V odůvodněných případech 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.
Kategorie Age Group: start v závodech 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.
Zájemci o přihlášení k závodům ME ve středním triatlonu ELITE i AG musí kontaktovat
Josefa Rajtra na adrese: josef.rajtr@triatlon.cz, nejpozději 62 dní před startem ME.
Závod je možné absolvovat pouze v oficiální reprezentační kombinéze dle pravidel WT!
Pro přihlášení k závodu je nutné prokázání platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2021
s výsledkem schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu, a vyplnění zdravotního

dotazníku. Podmínkou přihlášení k závodu je i plná a platná registrace sportovce v ČTA na
rok 2021.
Přihlášky, objednávky kombinéz, informace, kontaktní osoba:
Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769

Muži ELITE*: právo startu mají sportovci zařazení do reprezentačního výběru středního a
dlouhého triatlonu
Ženy ELITE*: právo startu mají sportovkyně zařazené do reprezentačního výběru středního a
dlouhého triatlonu
*podpora ČTA účasti reprezentantů v závodě je již řešena v reprezentační smlouvě pro rok
O přidělení Divoké karty (DK) pro start v kategorii ELITE (sportovci mimo výběr ČTA) je možné
zažádat na mailu josef.rajtr@triatlon.cz. Žádost podléhá schválení Sportovní komisí ČTA.
Účast a start v soutěži na základě přidělení DK probíhá plně v režii sportovce.
V odůvodněných případech 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.
Kategorie Age Group: start v závodech 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.

Zájemci o přihlášení k závodům MS ve středním triatlonu ELITE i AG musí kontaktovat
Josefa Rajtra na adrese: josef.rajtr@triatlon.cz, nejpozději 62 dní před startem MS.
Závod je možné absolvovat pouze v oficiální reprezentační kombinéze dle pravidel WT!
Pro přihlášení k závodu je nutné prokázání platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2021
s výsledkem schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu, a vyplnění zdravotního
dotazníku. Podmínkou přihlášení k závodu je i plná a platná registrace sportovce v ČTA na
rok 2021.
Přihlášky, objednávky kombinéz, informace, kontaktní osoba:
Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769

Muži ELITE*: právo startu mají sportovci zařazení do reprezentačního výběru dlouhého
triatlonu
Ženy ELITE*: právo startu mají sportovkyně zařazené do reprezentačního výběru dlouhého
triatlonu
*podpora ČTA účasti reprezentantů v závodě je již řešena v reprezentační smlouvě
O přidělení Divoké karty (DK) pro start v kategorii ELITE (sportovci mimo výběr ČTA) je možné
zažádat na mailu josef.rajtr@triatlon.cz. Žádost podléhá schválení Sportovní komisí ČTA.
Účast a start v soutěži na základě přidělení DK probíhá plně v režii sportovce.
V odůvodněných případech 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.
Kategorie Age Group: start v závodech 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.
Zájemci o přihlášení k závodům MS v dlouhém triatlonu ELITE i AG musí kontaktovat Josefa
Rajtra na adrese: josef.rajtr@triatlon.cz, nejpozději 62dní před startem MS.
Závod je možné absolvovat pouze v oficiální reprezentační kombinéze dle pravidel WT!

Pro přihlášení k závodu je nutné prokázání platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2021
s výsledkem schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu, a vyplnění zdravotního
dotazníku. Podmínkou přihlášení k závodu je i plná a platná registrace sportovce v ČTA na
rok 2021.
Přihlášky, objednávky kombinéz, informace, kontaktní osoba:
Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769

- registrace a nominace na tento závod již proběhla na podzim roku 2020
Závod je možné absolvovat pouze v oficiální reprezentační kombinéze dle pravidel WT!
Pro přihlášení k závodu je nutné prokázání platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2021
s výsledkem schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu, a vyplnění zdravotního
dotazníku. Podmínkou přihlášení k závodu je i plná a platná registrace sportovce v ČTA na
rok 2021.
Přihlášky, objednávky kombinéz, informace, kontaktní osoba:
Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769

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 40 dní před odletem na tuto akci.
Výběry reprezentace středního a dlouhého triatlonu ČTA pro závodní rok 2021:
Muži - Tomáš Řenč, Lukáš Kočař, Jakub Langhammer, Petr Soukup
Ženy – Radka Kahlefeldt, Helena Kotopulu, Simona Křivánková

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

právo startu mají sportovci zařazení do reprezentačního výběru terénního triatlonu

Muži ELITE*: právo startu mají sportovci zařazení do reprezentačního výběru terénního
triatlonu
Ženy ELITE*: právo startu mají sportovkyně zařazené do reprezentačního výběru terénního
triatlonu
K23 muži*: DK
K23 ženy*: DK
Junioři: 1-2 DK (DK nemusí být uděleny)
Juniorky: 1-2 DK (DK nemusí být uděleny)
*podpora účasti na akci bude řešena v reprezentační smlouvě pro rok 2021
Výše a struktura podpory nominovaných závodníků kategorie K23 a ELITE i sportovců
nominovaných formou DK bude upravena reprezentační smlouvou pro rok 2021. 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 v závodech European a World
Tour Xterra v roce 2021. DK budou uděleny na základě návrhu koordinátora sekce terénního
triatlonu nejpozději 32 dní před konáním akce a podléhají schválení Sportovní komise ČTA.

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

Josefa

Rajtra,

josef.rajtr@triatlon.cz
Podpora závodníků kategorie Age Group
Každý účastník ME obdrží od ČTA podporu v podobě reprezentačního trika a šortek. V
případě zisku medailového umístění bude sportovci proplacena reprezentační kombinéza.
Závod je možné absolvovat pouze v oficiální reprezentační kombinéze dle pravidel WT!
Pro přihlášení k závodu je nutné prokázání platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2021
s výsledkem schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu, a vyplnění zdravotního
dotazníku. Podmínkou přihlášení je i plná a platná registrace sportovce v ČTA na 2021.
Přihlášky AG, objednávky kombinéz, informace, kontaktní osoba:

Josef Rajtr,

josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769

Přihlášky ELITE, informace, koordinátor sekce: Jan Kubíček, honykubicek@gmail.com

Muži ELITE*: právo startu mají sportovci zařazení do reprezentačního výběru terénního
triatlonu
Ženy ELITE*: právo startu mají sportovkyně zařazené do reprezentačního výběru terénního
triatlonu

Junioři a K23: DK
Juniorky a K23: DK
*podpora účasti na závodu bude řešena v reprezentační smlouvě pro rok 2021
Výše a struktura podpory nominovaných závodníků kategorie K23 a ELITE a i sportovců
nominovaných formou DK bude upravena reprezentační smlouvou pro rok 2021. Pro
juniorské kategorie na mezinárodní starty ME a MS v terénním triatlonu ČTA podporu
nevypisuje, resp. nominovaní sportovci získají podporu pouze ve formě reprezentačního
dresu, trika a šortek.
Při udělení DK bude přihlédnuto k výsledkům v závodech ČP v terénním triatlonu, ME a
v závodech European a World Tour v Xterra v roce 2021. ČTA může po zvážení udělit další
DK plně hrazené ze strany reprezentanta.
DK budou uděleny na základě návrhu koordinátora sekce terénního triatlonu nejpozději 32
dní před konáním akce a podléhají schválení Sportovní komise ČTA.
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
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Josefa

Rajtra,

josef.rajtr@triatlon.cz
Podpora závodníků kategorie Age Group
Každý účastník MS obdrží od ČTA podporu v podobě reprezentačního trika. V případě zisku
medailového umístění bude sportovci proplacena reprezentační kombinéza. Závod je možné
absolvovat pouze v oficiální reprezentační kombinéze dle pravidel WT! Pro přihlášení k
závodu je nutné prokázání platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2021 s výsledkem
schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu, a vyplnění zdravotního dotazníku.
Podmínkou přihlášení k závodu je i plná a platná registrace sportovce v ČTA na rok 2021.

Přihlášky AG, objednávky kombinéz, informace, kontaktní osoba:

Josef Rajtr,

josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769
Přihlášky ELITE, informace, koordinátor sekce: Jan Kubíček, honykubicek@gmail.com

Muži – Lukáš Kočař, Karel Dušek, Jan Kubíček, Vojtěch Bednarský
Ženy – Aneta Grabmullerová , Helena Karásková, Jindřiška Zemanová

Nominační kritéria (NK) nejsou stanovena – přihlašování je volné.
Závodníci kategorií Age Group i ELITE se k závodům přihlašují prostřednictvím ČTA
nejpozději 62 dní před začátkem konání akce.
V případě zájmu o start a o reprezentační závodní dres kontaktujte Josefa Rajtra na emailu
josef.rajtr@triatlon.cz
Závod je možné absolvovat pouze v oficiální reprezentační kombinéze dle pravidel WT! Pro
přihlášení k závodu je nutné prokázání platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2021 s
výsledkem schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu, a vyplnění zdravotního
dotazníku. Podmínkou přihlášení k závodu je i plná a platná registrace sportovce v ČTA na
rok 2021.
Přihlášky, objednávky kombinéz, informace, kontaktní osoba:
Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769

Závody: aquatlon (09.09.2021), aquabike (12.09.2021), sprint duatlon (04.09.2021), duatlon
(05.09.2021)
Nominační kritéria (NK) nejsou stanovena – přihlašování je volné.
Závodníci kategorií Age group i ELITE se k závodům přihlašují prostřednictvím ČTA
nejpozději 62 dní před začátkem konání akce.
V případě zájmu o start a o reprezentační závodní dres kontaktujte Josefa Rajtra na emailu
josef.rajtr@triatlon.cz
Závod je možné absolvovat pouze v oficiální reprezentační kombinéze dle pravidel WT! Pro
přihlášení k závodu je nutné prokázání platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2021 s
výsledkem schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu, a vyplnění zdravotního
dotazníku. Podmínkou přihlášení k závodu je i plná a platná registrace sportovce v ČTA na
rok 2021.
Přihlášky, objednávky kombinéz, informace, kontaktní osoba:
Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769

Nominační kritéria (NK) nejsou stanovena – přihlašování je volné.
Závodníci kategorií Age group i ELITE se k závodům přihlašují prostřednictvím ČTA
nejpozději 62 dní před začátkem konání akce.
V případě zájmu o start a o reprezentační závodní dres kontaktujte Josefa Rajtra na emailu
josef.rajtr@triatlon.cz
Závod je možné absolvovat pouze v oficiální reprezentační kombinéze dle pravidel WT! Pro
přihlášení k závodu je nutné prokázání platné sportovní lékařské prohlídky pro rok 2021 s
výsledkem schopen výkonnostní či vrcholové přípravy v triatlonu, a vyplnění zdravotního
dotazníku. Podmínkou přihlášení je i plná a platná registrace sportovce v ČTA na rok 2021.
Přihlášky, objednávky kombinéz, informace, kontaktní osoba:
Josef Rajtr, josef.rajtr@triatlon.cz, 603 252 769

Pro všechny přihlášky a účasti na mezinárodních akcích vyhlašovaných organizacemi
Europe Triathlon a World Triathlon je nezbytné být jak u kategorií ELITE tak i AG řádným
členem ČTA (platná licence + uhrazená závodní známka na rok 2021). Další podmínkou je
platná zdravotní sportovní prohlídka a vyplnění zdravotního dotazníku. Zdravotní dokumenty
je třeba sloučit do jednoho PDF dokumentu a každý zájemce o start či nominovaný sportovec
si je musí vložit do svého osobního profilu na CTS (www.czechtriseries.cz). Další nutnou
podmínkou je start v oficiální reprezentační kombinéze.

Muži: 1 DK* z nominačního závodu (NZ)
Ženy: 1 DK* z nominačního závodu (NZ)
Nominační závod: 29.05. SP Křetinka

Muži: 1 DK * z nominačního závodu (NZ)
Ženy: 1 DK* z nominačního závodu (NZ)
Nominační závod: 26.06. MS Týn nad Vltavou

Muži: 1 DK* z NZ
Ženy: 1 DK* z NZ

Nominační závod (NZ): 26.06. Týn nad Vltavou s přihlédnutím k aktuálnímu pořadí ve
Světovém poháru (SP) a to po závodě SP Kaposvár (Maďarsko) 24.07.2021

Muži: 1 DK * z nominačního závodu (NZ)
Ženy: 1 DK* z nominačního závodu (NZ)

Nominační závod: 26.06. Týn nad Vltavou s přihlédnutím k aktuálnímu pořadí ve Světovém
poháru po závodě SP Rätscher (Německo), 04.09.2021

Muži: Leoš Roušavý

Ženy: Magdalena Koberová
Administrátor kvadriatlonových startů: p. Václav Marek, 607 573 336, sherpa.v.m@volny.cz

