Pravidla pro zakládání a provozování

triatlonových profesionálních stájí
na závodech, které vyhlašuje
ČTA od závodní sezony 2014
1. Filozofie a účel
Klasický režim sportovního svazu v České republice je založen na existenci a činnosti
sportovních klubů, které vysílají své závodníky na závody. Valná hromada České triatlonové
asociace (dále jen „ČTA“) v roce 2012 obsahem nového Přestupního řádu definovala institut
profesionálních triatlonových stájí (dále jen „profi stáje“), které mohou vznikat bez nutné
vazby na triatlonových klubech.
Cílem „profi stáje“ je umožnit přirozené a hlavně rychlé sdružování a rozpadávání skupinek
závodníků podle jejich chuti a disponibilních financí, a to bez ohledu na jejich klubovou
příslušnost. Mají tak operativní možnost jasně a důvěryhodně vyjádřit svůj vztah, svoji
obchodně-marketingovou sounáležitost s určitou firmou nebo produktem.
Profi stáj se od triatlonového klubu liší hlavně tím, že vzniká na základě rozhodnutí soukromé
osoby, ať fyzické či právnické, která získala finanční prostředky pro sport. Tato fyzická či
právnická osoba může, ale nemusí být členem ČTA. Typicky se jedná o sportovní marketingové
agentury.
Každý závodník má přitom stále za sebe zodpovědnost ke svému mateřskému triatlonovému
klubu tak, aby dostál svým závazkům ke klubu a přitom využil výhod profi stáje.
Cílem profi stáje je podpora sportovní přípravy oslovených sportovců.

2. Kdo a jak zakládá profi stáje
Profi stáj může založit kdokoli, kdo je či není členem ČTA. Členové profi stáje (vedoucí,
zástupce a závodníci) pak musejí být členové asociace, byť individuální bez příslušnosti
k triatlonovému klubu.
Procedura založení profi stáje:
 Licenci profi stáje vydává sekretariát ČTA. Zakladatel profi stáje musí současně doložit o
jakou tréninkovou skupinu se jedná a také musí doložit souhlasy mateřských klubů všech členů
stáje, resp. souhlasy rodičů v případě, že se jedná o závodníky mladší 18 let včetně prohlášení,
že nedraftoval žádného závodníka bez jeho vědomí a souhlasu, stejně tak bez souhlasu jeho
mateřského klubu či zákonného zástupce.
 Příkaz k vygenerování licence vydá po obdržení platby za licenci generální sekretář ČTA pan
Antonín Bauer (triatlon@triatlon.cz).
 Založení profi stáje je doloženo vygenerováním elektronické licence profi
stáje, kterou lze tisknout a využívat v případě potřeby na akcích ČTA.
 ČTA nebude prověřovat naplnění smluvních závazků mezi zakladateli
profi stájí, závodníky a triatlonovými kluby a neodpovídá za obchodní či
marketingové závazky z těchto smluv vyplývající.
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 Profi stáje budou evidovány na informačním systému ČTA www.czechtriseries.cz
(sdružuje informace o klubech, tréninkových skupinách, soupisu vyhlašovaných závodů,
startovních a výsledkových listin) a to v odkazu //www.czechtriseries.cz/group/list, kde jsou
vedeny soupisy stávajících tréninkových skupin. Po zakoupení licence profi stáj bude tréninkové
skupině přidělen statut profi stáje. Tréninková skupina je tedy logickým předchůdcem profi stáje.
 Výběr tréninkové skupiny z existujících tréninkových skupin, jejichž seznam je k nalezení na
http://www.czechtriseries.cz/group/list.
 Založení zcela nové tréninkové skupiny, která bude mít alespoň jednoho vedoucího a 2
závodníky. S výběrem skupiny a/nebo jejím založením napomůže marketingová manažerka
Marcela Kárová (marcela.karova@triatlon.cz) nebo sekretariát ČTA.
 Osoba a/nebo firma, která stáj zakládá, by zřejmě měla podepsat s příslušnou firmou
(sponzorem) smlouvu, která zajistí finanční prostředky. Návrh takové smlouvy bude každému
zájemci na vyžádání zaslán. ČTA nebude prověřovat, zdali žadatel o udělování statutu
profesionální stáje má či nemá nasmlouvané sponzory.
 Každý, kdo má sponzora (závodník, skupina závodníků, trenér, klub) a chce založit profi stáj,
tak může využít služeb České triatlonové společnosti s.r.o. nebo se dohodnout s jinou
sportovně-marketingovou agenturou. Pro detailní informace o obchodních podmínkách služeb
České triatlonové společnosti s.r.o. (dále jen ČTS) kontaktuje obchodního manažera ČTS
(obchod@triatlon.cz).
Zakoupením licence profi stáje vzniká právo využívat těchto služeb:
 Služby informačního systému ČTA www.czechtriseries.cz, které sdružují informace o
klubech, tréninkových skupinách, soupisu vyhlašovaných závodů, startovacích a výsledkových
listin.
 Přiřazení loga sponzora a doprovodného textu na domovské stránce profi-stáje na
www.czechtriseries.cz
 Zobrazení názvu profi stáje v exkluzivní pozici v řádku jména každého člena profi stáje ve
startovních a výsledkových listinách závodů, které ČTA vyhlašuje.
Cena profi licenci je 5 tis. Kč s platností na 1 rok. Dvouletá licence je v hodnotě 8 tis. Kč a
tříletá v hodnotě 9 tis. Kč.
Veškeré informace, které se týkají žádosti, nákupu a aktivit profi stáje jsou veřejné informace,
evidované v informačním systému www.czechtriseries.cz.
Jaromír Horák
Předseda ČTA
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