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Tento dokument shrnuje soubor pravidel a postupů pro sestavení širších reprezentačních 
výběrů kategorií DOROSTU a JUNIORŮ pro rok 2023.  
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1. Úvod / cíl:  
 

Cílem je vytvořit „ranking“/žebříček sportovců pro jejich pozdější nominace na akce 
ČTA dle účelu, významu, důležitosti a specifických priorit.  
 
Kritéria pro určení rankingu musí být jednoduchá, jasná a srozumitelná.  
 
Základním parametrem je bodové ohodnocení plaveckých a běžeckých výkonů. Toto 
ohodnocení je zpracované v přehledných tabulkách, které jsou přizpůsobené věkovým 
skupinám, aby bylo možno vyhodnocovat výkony s ohledem na aktuální věk sportovce.  
 
Měřené tratě:  

 plavání 400m, doplňkově 800m (bazén 25m/50m), 

 běh 1500m, 3km, doplňkově 5km (dráha), 
 

 pro další období se plánuje i zařazení cyklistiky. Prioritní je zajistit objektivní a 
dostupnou formu ověření výkonnosti (i ve spolupráci s odborným grémiem ČTA 
pro metodiku). 

 
Pro dokladování výsledků budou akceptovány pouze výsledky z oficiálních akcí 
triatlonové asociace, plaveckého a atletického svazu, konaných v bazénech 
(25m/50m) a na atletických drahách, doložené oficiální výsledkovou listinou.  
Další možností pro vylepšení či vytvoření základních výsledků na měřených tratích 
budou plánované kontrolní srazy ČTA. Konkrétní tratě (plavání + běh) a místo budou 
s předstihem upřesněny. Stejně tak bude možné, při splnění nastavených podmínek, 
provádět kontrolní měření v rámci klubů či tréninkové skupiny.  
 
Výsledky/výkony mohou být kdykoliv v průběhu sezóny aktualizovány a mohou 
být/budou zohledněny v aktuálním rankingu, vždy s odloženou účinností/platností.   
 
Pořadí v rankingu nemá vliv na nominace na akce typu ME a MS, které se řídí 
vypsanými nominačními kritérii na danou závodní sezónu.  
 
Vzhledem k tomu, že se aktuálně jedná o „pilotní“ návrh, nebudou sportovci pro 
nominace na akce ČTA v první fázi rozřazeni do skupin (např. „A“, „B“, „C“), ale bude se 
vycházet z absolutního pořadí, případně, v závislosti na typu akce, z pořadí v dané 
věkové skupině/kategorii.  
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2. Pravidla a postupy 
 

ČTA určuje pravidla a postupy pro rozřazení sportovců do reprezentačních výběrů ČTA.  
 
V návaznosti na tyto výběry budou stejná pravidla postupně aplikována i pro výběry a 
zařazení sportovců do systému SCM v rámci programu Talent, aby bylo možno 
dlouhodobě sledovat a porovnávat sportovní předpoklady a rozvoj výkonnosti. 
 
Výchozím podkladem pro tato zařazení je ranking/žebříček bodového ohodnocení 
výkonů v disciplínách plavání a běh dle tabulek, které tvoří přílohu tohoto dokumentu.  
 
3. Ranking ČTA 
 
Ranking/žebříček ČTA je sestavován na základě bodového ohodnocení měřených 
výkonů v disciplínách plavání a běh.  
Aktuální žebříček bude veřejný a bude publikován na stránkách triatlon.cz a 
cts.triatlon.cz. 
 
4. Měřené tratě  
 

 plavání 400m, doplňkově 800m (bazén 25m/50m) 

 běh 1500m, 3km, doplňkově 5km (atletická dráha) 
 
5. Dokladování výkonů 
 
Akceptované podklady pro dokladování dosažených výkonů jsou: 

 oficiální výsledky ze soutěží atletického svazu, konaných na dráze/v hale, 
 oficiální výsledky ze soutěží plaveckého svazu, konaných v bazénech 25/50m, 

 oficiální výsledky ze soutěží České triatlonové asociace, konaných v bazénech 
(25m/50m) a na atletických drahách – např. aquatlon. Možno dokladovat i 
jednotlivé disciplíny, 

 kontrolní měření/testy na skupinové či individuální přípravné akci, pořádané 
ČTA, 

 kontrolní měření/testy na skupinové/klubové či individuální akci. Tato akce 
musí být nahlášena SŘ (mailem) nejpozději 7 dnů před plánovaným termínem 
konání. Po dohodě se SŘ bude určen způsob dokladování výsledků. V případě 
zájmu musí být na akci umožněn přístup pověřenému/delegovanému zástupci 
ČTA. 

Měření výkonů musí probíhat výhradně v bazénech a na atletických drahách. Výkony 
mimo tato sportoviště nebudou pro účely bodování akceptovány.  

 
Výsledky a podklady je nutno zaslat v průkazné podobě mailem na adresu SŘ a 
koordinátora kategorie (nikola.stourac@triatlon.cz, jan.kubes@triatlon.cz. Zaslané 
podklady budou do rankingů/žebříčků započítány do 10 dnů po jejich zaslání na 
uvedené kontakty.  
 
6. Termíny, období 

 
Pro období aktuální sezóny/RTC (1.1. – 31.12.2023) jsou podkladem výkony, dosažené 
v termínu 1.7.2022– 18.3.2023.  

mailto:nikola.stourac@triatlon.cz
mailto:jan.kubes@triatlon.cz
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Výsledky/výkony je možno aktualizovat kdykoliv v průběhu aktuálního RTC. Pozitivní 
změny v bodovém ohodnocení budou v rankingu započítány do 10 dnů od dodání 
podkladů SŘ a koordinátorovi kategorie (viz předchozí odstavec). Z toho plynoucí 
změny v zařazení budou zohledněny s odloženou platností 60 dnů (z důvodu již 
probíhajících a naplánovaných akcí).  
 
Pro další RTC budou zohledněny výsledky dosažené v období 1.7.2023 – 18.2.2024. 
ČTA plánuje pořádání 2 centrálních akcí/rok s možností absolvovat oficiální kontrolní 
měření se stejnou vahou jako oficiální soutěžní akce. Tato měření by měla probíhat 
každoročně, vždy ve stejném režimu a ve stejném období (předpoklad únor/říjen), aby 
bylo možno meziročně porovnávat výkony a sledovat výkonnostní posuny jednotlivých 
sportovců.  
 
7. Bodování, tabulky  

 
Přílohou tohoto dokumentu jsou tabulky s bodovým ohodnocením výkonů na 
měřených tratích. Tyto tabulky jsou koncipované tak, že bodové ohodnocení 
dosažených výkonů je relevantní pro jednotlivé ročníky narození.  
Mladší sportovci tak dosáhnou stejného bodového zisku při pomalejších výkonech než 
starší sportovci. To umožňuje sestavit žebříček všech sportovců mládežnických 
kategorií bez rozdílu věku (věkového znevýhodnění), současně je však stále možno 
pracovat s nejrůznějšími skupinami sportovců dle věku, identifikovaných slabin, 
tematického zaměření apod.  
Pro účely posouzení nominace na hlavní soutěže (MED, MEJ, MSJ) na základě DK bude 
zohledněno bodové ohodnocení odpovídající nejvyšší věkové skupině dané kategorie. 
 
Pro potenciální zařazení sportovce do některého z reprezentačních výběrů platí, že 
minimální bodový zisk za obě disciplíny (plavání + běh) nesmí být nižší než 150 bodů, 
přičemž ve „slabší“ disciplíně nesmí být nižší než 60 bodů. Do bodového minima se 
nezapočítávají bonusy. Do rankingu se započítává vždy nejvyšší bodové hodnocení za 
disciplínu plavání/běh za sledované období.  
 
8. Bonusy 

 
Kromě bodového hodnocení na základě výkonů v měřených disciplínách zohledňuje 
žebříček sportovců i účast a úspěšnost/výsledkovost každého sportovce v soutěžích 
a závodech. Tento parametr je vyjádřen bodovým bonusem kalkulovaným 
procentuálním ohodnocením jednotlivých typů soutěžní úspěšnosti.   
 
Tabulka bonusů:  

Podklad Bonus % 

Přímá nominace MED/MEJ 1 

MED/MEJ do 15. místa  3 

Přímá nominace MSJ 2 

MSJ do 15. místa  4 

MED/MEJ/MSJ do 3. místa 10 

EPJ 2x do 10. místa 3 

ČP TT celkově do 5. místa 1 

MČR do 3. místa 1 
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Podmínky:  
 bonus za každou položku je kalkulován ze základního bodového ohodnocení 

sportovních výkonů, 
 bodové zisky se nezaokrouhlují a připočítávají se v matematické hodnotě,  
 bonusy za nominaci a výsledky v závodech MED/MEJ se počítají za každou akci 

zvlášť (např. nominace na MED i MEJ – 2x 1%), 
 pro kalkulaci bonusu za umístění v závodě EPJ jsou akceptovány pouze závody, 

kde je minimální počet startujících atletů a zúčastněných zemí: MUŽI 40/8, 
ŽENY 30/6, 

 bonusy za soutěže ČP a MČR v triatlonu jsou přidělovány za umístění 
v hodnocení relevantní kategorie,  

 všechny bonusy jsou přidělovány pouze za výsledky v individuálních závodech, 

 všechny bonusy se kalkulují na základě posledních výsledků z daných soutěží. 
Tzn., že konání např. MED v aktuálním roce neguje bonusy přidělené za 
nominaci a výsledky na MED v minulém roce. Z toho plynoucí změny v zařazení 
budou zohledněny s odloženou platností 60 dnů (z důvodu již probíhajících a 
naplánovaných akcí).  
 

9. Reprezentační výběr 
 

Širší reprezentační výběr dorostu a juniorů je tvořen maximálně 25 sportovci v každé 
z kategorií MUŽI/ŽENY.  
Tento základní výběr je tvořen sportovci bez rozdílu věku, na základě pořadí v rankingu. 
Podmínkou zařazení do výběru je zisk 150 bodů (min 60 za jednu disciplínu), bez 
bonusů.  
Zařazením do výběru nevzniká sportovci žádný nárok na jakékoliv plnění ze strany ČTA. 
Bude však mít možnost být na základě svého postavení v rankingu přednostně 
nominován a zván k účasti na akcích ČTA.  
Sportovec může být z výběru vyřazen např. z důvodu:  

 významného poklesu výkonnosti, 

 porušení dopingových pravidel a předpisů, 

 porušení životosprávy na společných akcích ČTA, 

 jednání, které se neslučuje s vystupováním reprezentanta ČR apod.  
Vyřazení z výběru navrhuje koordinátor kategorie a podléhá posouzení/schválení SK.  
 
10. Nominace na akce ČTA 

 
 u každé akce bude v předstihu uvedeno její zaměření, uvažovaný rozsah, 

plánovaný počet sportovců, věková specifikace, případně forma a úroveň 
podpory ČTA (plná úhrada, spoluúčast atd.) apod., 

 dle typu a zaměření akce bude nominace přednostně nabídnuta nejvýše 
postaveným sportovcům v daném rankingu. V případě odmítnutí bude osloven 
další sportovec v pořadí žebříčku, do naplnění kapacit,  

 v případě nenaplnění kapacit akce může být účast nabídnuta i sportovcům 
aktuálně nezařazeným, vždy s ohledem na pořadí v rankingu a zaměření akce.  

 
 
  


