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1. Úvod 

 1.1. Účel 

a) Mezinárodní triatlonová unie (International Triathlon Union, dále jen ITU) je 

jediný řídící orgán zodpovědný za stanovení soutěžních pravidel triatlonu, 

duatlonu a dalších souvisejících multisportů. Kompletní seznam sportů pod 

jurisdikcí ITU je v Dodatcích A a J těchto pravidel.  

b) Technická komise ITU (International Triathlon Union Technical Committee, 

dále jen ITU TC) zajišťuje, aby technická úroveň soutěží ITU dosahovala 

nejvyšší kvality. 

c) Soutěžní pravidla ITU upravují postoj a chování závodníků účastnících se ITU 

závodů. V případě, že konkrétní situaci pravidla ITU neupravují, platí pravidla 

pro příslušný sport – pravidla FINA (Mezinárodní plavecká federace), UCI 

(Mezinárodní cyklistická unie), FIS (Mezinárodní lyžařská federace) a IAAF 

(Mezinárodní asociace atletických federací), včetně specifikací pro 

hendikepované sportovce v daných soutěžích, pokud ITU TC nerozhodne 

jinak. 

d) Manuál ITU pro pořadatele soutěží stanovuje bezpečnostní a logistické 

standardy pro hostitelské triatlonové národní federace (dále jen NF) a lokální 

pořadatele (dále jen LOC). 

e) Program ITU pro technické úředníky (ITU Technical Officials, dále jen ITO) 

stanovuje standardy pro jmenování technických úředníků (TO). 

 1.2. Cíl a záměr 

a) Cílem soutěžních pravidel ITU je: 

i. Vytvořit atmosféru podporující sportovního ducha, rovnocennost a fair play; 

ii. Zajistit ochranu a bezpečnost; 

iii. Zdůraznit vynalézavost a schopnosti závodníka, aniž by zároveň byla 

přehnaně omezena svoboda jeho jednání; 

iv. Postihovat závodníky za nesportovní chování; 

b) Definice jednotlivých termínů použitých v Soutěžních pravidlech jsou uvedeny 

v Dodatku D. V případě jakýchkoliv komplikací či nejasností v interpretaci 

pravidel nebo při jejich používání je nutné se neodkladně obrátit na 

Technickou komisi ITU. 
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 1.3. Jazyk a komunikace 

a) Oficiálním jazykem pro jednání v rámci a s ITU je angličtina. 

i. NF jsou odpovědné za zprostředkování překladů z/do AJ pro vlastní 

závodníky; 

ii. LOC v případě mezinárodních akcí komunikují vždy v AJ, popřípadě 

současně dalším jazykem. 

 1.4. Změny 

a) Tato pravidla se přizpůsobí pro všechny moderní multisportovní závody, které 

spadají do působnosti ITU; 

b) Pravidla nesmí umožnit, aby byl některý závodník jakkoli zvýhodněn oproti 

ostatním, případně ho nutit, aby jednal nebezpečným a ohrožujícím 

způsobem. Za každé porušení pravidel je stanovena sankce. Zda k 

neoprávněnému zvýhodnění skutečně došlo, posuzují rozhodčí (TO);  

c) Soutěžní pravidla ITU mají platnost také na mezinárodních závodech 

pořádaných národními federacemi, které jsou členy ITU. 

 1.5. Výjimky 

a) Soutěžní pravidla jsou platná na všech závodech schválených ITU nebo NF a 

jejich realizace probíhá prostřednictvím jmenovaných Technických delegátů. 

Pokud by se Soutěžní pravidla ITU dostala do konfliktu s pravidly NF, na 

jejímž území se závod koná, jsou Pravidla ITU nadřazena pravidlům národním 

v celé šíři sporného bodu. Závodníci musí být na tuto skutečnost a její 

důsledky upozorněni co nejdříve, nejpozději však před startem závodu; 

b) Zvláštní výjimky z Pravidel v konkrétním závodě mohou být uděleny pouze po 

předchozím schválení ITU. Žádost o udělení výjimky z těchto Pravidel musí 

být podána písemně, nejpozději 30dnů před startem závodu k ITU TC 

prostřednictvím jmenovaného Technického delegáta závodu (TD); 

c) Zvláštní výjimky z Pravidel pro konkrétního závodníka mohou být uděleny 

pouze po předchozím schválení ITU. Žádost o udělení výjimky z těchto 

Pravidel musí být podána písemně, nejpozději 30dnů před startem závodu k 

ITU TC prostřednictvím jmenovaného Technického delegáta/zmocněnce NF, 

které byla tato žádost závodníkem předložena;  

d) ITU TC může rozhodnutí o žádostech o změnu pravidel konzultovat s dalšími 

orgány ITU, případně s dalšími stranami; 
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e) Pro jakékoli výjimky z pravidel vztahujících se k událostem/akcím schváleným 

ITU, které však nejsou součástí soutěžního systému ITU nebo kterékoli 

kontinentálního federace bude vytvořen stálý poradní panel s jedním 

zástupcem od každé ze tří stran: Technický výbor ITU, zástupci ITU, držitel 

práv/pořadatel konkrétní akce. Konečný návrh panelu bude předložen 

schválení Technickému výboru ITU. 

 1.6. Zvláštní pravidla 

a) Technický delegát může dodatečně schválit zvláštní pravidla pro konkrétní 

závod, pokud: 

i. Tato zvláštní pravidla nejsou v rozporu se Soutěžními pravidly ITU; 

ii. Tato zvláštní pravidla jsou k dispozici v písemné formě a jsou oznámena 

závodníkům na briefingu/poučení před závodem, a současně; 

iii. tato zvláštní pravidla a důvody k jejich použití jsou oznámeny ITU TC týden 

před dnem konání závodu. ITU TC může odvolat platnost těchto zvláštních 

pravidel pouze se svolením Výkonného výboru ITU. 

 1.7. Duševní vlastnictví 

a) Události ITU jsou výhradním vlastnictvím ITU, která vlastní všechna 

související práva, mimo jiné práva organizovat, využívat, vysílat a 

reprodukovat události ITU. Tato práva zahrnují jakýkoli typ digitalizovaných 

médií, ať už fotografické nebo video záznamy, zachycené z ohraničení 

sportovišť, bez ohledu na vlastnictví záznamového zařízení. Veškeré osobní 

údaje sportovců uvedené v souvislosti a v průběhu konkrétní událostí ITU, 

včetně výsledků, jsou výhradním vlastnictvím ITU.  

 1.8. Neschválené výjimky a dodatky 

a) Neschválené výjimky a dodatky k Soutěžním pravidlům jsou důvodem k 

neschválení či odejmutí povolení k závodu. Důsledkem mohou být právní 

komplikace, zejména v případě nehody při závodě nebo při následné žádosti u 

NF nebo místního úřadu o povolení k využití silnice či vodního zdroje. Další 

komplikace pak mohou nastat při uplatňování náhrady škody vzniklé při 

takovém závodě – pojišťovny podmiňují výplatu náhrad doložením legálnosti 

závodu. 
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 1.9. Aktualizace pravidel 

a) Soutěžní pravidla mohou být průběžně upravována na základě uvážení a 

rozhodnutí ITU TC, se svolením Výkonného výboru ITU. O všech 

uvažovaných změnách Pravidel musí být všechny členské NF informovány 

písemně nejpozději 30 dnů před dnem jejich uvedení v platnost, pokud 

Výkonný výbor nerozhodne jinak. Aktualizovaná verze Pravidel je vyvěšena na 

oficiální webové stránce ITU (www.triathlon.org). 

2. Chování závodníků 

 2.1. Obecné zásady 

a) Závodů v triatlonu a ostatních podobných moderních multisportů ITU se 

účastní velké množství závodníků. Závodní taktika je projevem jejich 

vzájemného vztahu. Závodníci: 

i. zachovají sportovního ducha za všech okolností; 

ii. jsou zodpovědní nejen za vlastní bezpečnost, ale i za bezpečnost 

ostatních; 

iii. znají, rozumí a respektují Soutěžní pravidla ITU, která jsou jim k 

dispozici prostřednictvím NF a na www.triathlon.org; 

iv. respektují pravidla silničního provozu a pokyny rozhodčích či 

pořadatelů; 

v. chovají se k ostatním závodníkům, činovníkům, dobrovolníkům a 

divákům zdvořile a s respektem; 

vi. vyhnou se použití hrubých a nevhodných výrazů; 

vii. pokud ze závodu z jakéhokoli důvodu odstoupí, neprodleně o tom 

informují rozhodčí. Nesplnění tohoto pravidla může znamenat další 

postih;  

viii. nesmí přijmout žádnou pomoc mimo oficiálních zmocněných osob a 

rozhodčích; 

ix. vyhnou se použití nekorektního a nefér marketingu; 

x. vyhnou se jakémukoli projevu, zobrazení a demonstraci politické, 

náboženské a rasové propagandy; 

xi. nesmí odhazovat žádné obaly a zbytky občerstvení, případně 

závodního vybavení mimo vyhrazená místa, jako jsou např. 

http://www.triathlon.org/
http://www.triathlon.org/


 

7 

 

občerstvovací stanice a odpadkové nádoby. Popřípadě musí závodník 

veškeré tyto položky zanechat v přiděleném prostoru depa;  

xii. nesmí využít žádnou výhodu prostřednictvím jakéhokoli vozidla nebo 

jiného stroje/objektu; 

xiii. musí dodržovat předepsanou trasu závodu; 

xiv.nesmí během soutěže používat žádná zařízení, která by mohla snížit a 

ovlivnit jeho pozornost: 

▪ používat komunikační zařízení jakéhokoli typu, např. (ale nejen) 

mobilní telefony, chytré hodinky a vysílací zařízení jakýmkoli 

„rušivým způsobem“. „Rušivý způsob“ zahrnuje, mimo jiné (ale 

nejen), provádění a přijímání telefonních hovorů, textových zpráv, 

poslech hudby, používání sociálních médií, pořizování a vysílání 

obrazových záznamů, použití jedno nebo obousměrné rádiové 

komunikace apod. Použití zařízení tímto způsobem bude mít za 

následek diskvalifikaci ze soutěže,  

▪ fotoaparáty a kamery, včetně zabudovaných v telefonech, vyjma 

těch, které byly povoleny orgány ITRU nebo vlastníkem události 

(soutěže). V případě povolení některého z uvedených zařízení je 

odpovědností držitele povolení informovat o této skutečnosti 

hlavního rozhodčího soutěže. Závodník, používající nepovolené 

zařízení bude ze soutěže diskvalifikován. 

 2.2. Ne/povolená asistence / pomoc 

a) Asistence/pomoc pořadatele nebo rozhodčích je povolena, ale je omezena na 

pomoc při podání nápojů a občerstvení, zajištění mechanické a zdravotní 

pomoci, a dále dle pokynů TD nebo hlavního rozhodčího. Závodníci si mohou 

vzájemně pomáhat při náhodných situacích, např. (ale nejen) při podání 

občerstvení mimo občerstvovací zóny, zapůjčení pumpičky, při opravě nebo 

zapůjčení duše, náhradního pláště či galusky, půjčení nářadí apod; 

b) Závodník nesmí poskytnout jinému závodníkovi žádnou součást svého 

vybavení, pokud by to jemu samotnému znemožnilo pokračovat v soutěži. 

Toto zahrnuje např. (ale nejen) celé kolo, rám, jednotlivá kola, helmu. 

Porušení tohoto pravidla znamená diskvalifikaci obou závodníků; 

c) Jakákoli fyzická pomoc, vedoucí k dopřednému pohybu jiného závodníka je 

zakázána. Porušení tohoto pravidla znamená diskvalifikaci obou závodníků. 
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 2.3. Užití zakázaných látek 

a) Všichni závodníci a vodiči (pro závody hendikepovaných/nevidomých 

sportovců) respektují antidopingová pravidla ITU; 

b) Všichni závodníci a vodiči odpovídají za seznámení se s obsahem 

antidopingových pravidel ITU, včetně pravidel pro provádění lékařských 

kontrolních testů, povinností, práv a odpovědnosti, možnosti postihu a 

odvolacího řízení, znají seznam zakázaných látek a metod; 

c) ITU přijala vlastní antidopingová pravidla a dále se řídí pravidly Světové 

antidopingové agentury (WADA). 

 2.4. Zdraví 

a) Závody v triatlonu a ostatních podobných moderních multisportech ITU jsou 

velmi namáhavé. Aby závodník byl schopen zúčastnit se závodu, musí být ve 

výborné fyzické kondici. Zdraví závodníků je prvořadým cílem. Účastí v 

závodě sportovec prohlašuje, že je zdravotně v pořádku a je v odpovídající 

fyzické kondici pro dokončení závodu;  

b) Časové limity pro jednotlivé disciplíny (plavání, kolo a limit pro celkový čas) 

stanovuje Technický delegát pro každý závod. Tyto limity jsou součástí 

propozic závodu; 

c) ITU apeluje na všechny závodníky, aby absolvovali pravidelné zdravotní 

prohlídky, včetně těch přímo před konkrétním závodem. Pravidelná roční 

prohlídka je povinná pro závodníky kategorií Dorost, Junior, U23, Elite a Para, 

závodící v závodech ITU, jak je uvedeno v Dodatku J. Více informací k 

problematice zdravotních prohlídek je uvedeno v Dodatku Q.  

 2.5. Způsobilost 

a) Závodníci musí udržovat dobré vztahy s NF. Z tohoto důvodu veškeré 

přihlášky k závodům ITU a dalších kontinentálních federací probíhají pouze 

prostřednictvím NF, nikoli samotných sportovců; 

b) Závodníci se zákazem činnosti se nesmí zúčastnit žádného závodu 

organizovaného ITU nebo členem ITU, nebo závodu organizovaného dle 

regulí ITU;  

c) Věk závodníka je určen jeho věkem k datu 31.prosince roku, ve kterém se 

koná daný závod; 
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d) Závodníci ve věku 15 – 17let jsou způsobilí účastnit se soutěží v kategorii 

Dorost; 

e) Závodníci ve věku 16 – 19let jsou způsobilí účastnit se soutěží v kategorii 

Junior; 

f) Závodníci ve věku 18 – 23let jsou způsobilí účastnit se soutěží v kategorii 

U23; 

g) Všichni Pro/Elite závodníci musí být zaregistrování v ITU On-line 

administrativním systému prostřednictvím jejich NF v příslušné kategorii, ve 

které závodí. Ve stejném roce nesmí v dané disciplíně závodit i v kategorii Age 

Group, jak je uvedeno v Dodatku J. Závodníci, startující v soutěži World 

Triathlon Series budou v systému automaticky evidováni v kategorii Pro/Elite.  

h) Závodníci jsou způsobilí soutěžit v jednotlivých závodech Age Group ve 

věkových kategoriích podle svého věku. Kategorie jsou vymezeny věkem 

takto: 

i. od 15 do 19let v závodech na tratích Super Sprint (M15)/(F15); 

ii. od 16 do 19let v závodech na tratích Sprint (M16)/(F16); 

iii. od 18 do 19let v závodech na tratích Standard a delší (M18)/(F18); 

iv. od 20 do 24let (M20)/(F20); 

v. od 25 do 29let (M25)/(F25); 

vi. od 30 do 34let (M30)/(F30); 

vii. atd. 

i) Kvalifikační kritéria (Qualification Criteria) jsou uvedena ve zvláštním 

dokumentu a jsou uveřejněna na stránkách www.triathlon.org; 

j) Specifická kvalifikační kritéria pro OH a některé další významné soutěže jsou 

uvedena ve zvláštním dokumentu a uveřejněna na www.triathlon.org; 

k) Specifická kvalifikační kritéria pro některé akce konané pod záštitou ITU, které 

ale nejsou součástí soutěžního programu ITU, jsou uveřejněna na webových 

stránkách dané akce; 

l) Závodníci nemohou startovat během 24hodin na dvou závodech stejné něbo 

jiné akce ITU, pokud alespoň jeden z těchto závodů probíhá na tratích 

Standard a delších. Těchto 24 hodin se počítá jako doba od startu prvního do 

startu druhého závodu. Výjimky z tohoto pravidla platí pro start v závodech 

týmových štafet na tratích Super Sprint (viz 16.1.a.), vodiče v kategoriích 

PTVI1, PTVI2 and PTVI3 a pro závody v aquatlonu; 

http://www.triathlon.org/
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m) Věkový limit. Závodníci musí splňovat minimální věkovou hranici pro start ve 

věkové kategorii dle Dodatku A. Kontinentální federace může stanovit jiné 

věkové limity pro kategorie Dorost a mladší v rámci soutěží kontinentálního 

mistrovství na tratích Super |Sprint.  Věkové limity uvedené v Dodatku A 

nesmějí být dále nijak upravovány; 

n) Závodník, který závodí v kategorii, která neodpovídá jeho věku, na tratích, 

které jsou pro jeho věkovou kategorii zakázané, nebo před uplynutím doby 

24hodin od předchozího startu, bude diskvalifikován ze všech závodů, kterých 

se v rozporu s pravidly zúčastnil. Všechny případné ceny a odměny a body mu 

budou odebrány; 

o) Sportovec, který podstoupí změnu pohlaví a chce se účastnit jakékoli soutěže, 

musí před tím splnit všechny aktuálně platné podmínky a kritéria stanovená 

Mezinárodním olympijským výborem (IOC) a WADA. Žádost o účast v jakékoli 

soutěži po zmíněné změně pohlaví musí sportovec výslovně podat 

Lékařskému a antidopingovému výboru ITU, a to nejméně 30 dní před 

událostí, na které si přeje soutěžit. Lékařský a antidopingový výbor ITU určí, 

zda byla nebo nebyla splněna současná kritéria IOC a WADA, a poskytne 

sportovci za tímto účelem písemné a odůvodněné rozhodnutí. Proti každému 

takovému rozhodnutí o způsobilosti lze podat odvolání na úrovni 3 (viz oddíl 

13.);  

p) Je-li zpochybněna způsobilost atletky vzhledem k možnému 

Hyperandrogenismu a byla-li v této věci podána formální písemná žádost, 

Lékařský a antidopingový výbor ITU a další odborníci vyhodnotí podezření na 

případ ženského Hyperandrogenismu. Lékařský a antidopingový výbor ITU 

přitom respektuje a uplatňuje stávající předpisy IOC o hyperandrogenismu 

žen, které jsou platné v době žádosti. Lékařský a antidopingový výbor ITU 

poté oznámí dotyčnému sportovci své stanovisko písemným a odůvodněným 

rozhodnutím ITU. Proti každému takovému rozhodnutí o způsobilosti lze podat 

odvolání na úrovni 3 (viz oddíl 13.);  

q) Sportovci, závodící pod vlajkou ITU jsou přihlašování k závodům NF státu, za 

který budou v budoucnu soutěžit. Pokud jde o ceny, odměny a body, vztahují 

se na ně stejná práva, jako na ostatní závodníky. 
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 2.6. Pojištění 

a) NF ručí za to, že každý účastník ITU závodu je řádně pojištěn. Toto pojištění 

musí pokrývat zejména: 

i. jakoukoli nehodu, ke které dojde před, během a po skončení daného 

závodu; 

ii. jakoukoli nemoc, která mohla závodníka postihnout cestou k účasti na 

soutěži; 

iii. odpovědnost za škody způsobené závodníkem v průběhu soutěže. 

Závodníkova  

b) NF ručí za existenci tohoto pojištění v okamžiku účasti sportovce na dané 

akci. Místní pořadatelský výbor ani NF nesmí vybírat od závodníků jakékoliv 

poplatky za pojištění v den závodu. 

 2.7. Přihlašování, registrace 

a) Přihláška 

i. NF přihlašuje závodníky k soutěžím ITU s přihlédnutím ke kvalifikačnímu 

systému a kritériím stanoveným NF nebo orgány ITU;  

ii. k soutěžím ITU uvedeným v Dodatku J se mohou kvalifikovat závodníci, 

kteří splňují podmínku způsobilosti dle bodu 2.5 a kvalifikační kritéria dle 

Dodatku E; 

iii. před startem v závodě MS v triatlonu ITU, ITU WTS, SP v triatlonu ITU, 

ITU Paratriatlon WTS, Paratriatlon SP ITU a MS v Multisportu ITU musí 

všichni závodníci kategorií Elite, U23, Junior a Paratriatlon podepsat 

Dohodu sportovce ITU, která uvádí, že jakýkoli spor vyplývající z pravidel 

ITU, který nelze vyřešit stávajícím opravným prostředkem řízení, bude 

nakonec rozhodnut Rozhodčím soudem pro sport (CAS) s vyloučením 

použití obecných soudů. Dohoda sportovce ITU platí do konce soutěžního 

roku, ve kterém byla podepsána. Dohoda sportovce je zveřejněna na 

stránkách www.triathlon.org; 

iv. NF odpovídá za přihlašování všech svých závodníků a trenérů k soutěžím 

ITU prostřednictvím on-line systému ITU na stránkách www.triathlon.org; 

v. všichni paratriatlonisté, včetně vodičů v kategoriích PTVI1-3, a závodníci 

kategorií Age Group, U23, Junior a Dorost se musí při předzávodní 

registraci/vyzvednutí startovního balíčku prokázat platným identifikačním 

dokladem s fotografií. 

http://www.triathlon.org/
http://www.triathlon.org/
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b) Předzávodní poučení/briefing 

i. poučení pro trenéry: pokud je součástí programu samostatné poučení pro 

trenéry, koná se jednu hodinu před poučením pro závodníky. Toto poučení 

provádí Technický delegát závodu (TD). Program poučení zahrnuje 

představení členů Soutěžního výboru a všechny technické detaily závodu, 

s důrazem na specifické informace pro trenéry. Trenérské akreditace 

budou rozdány v rámci tohoto poučení. V případě, že se samostatné 

poučení pro trenéry nekoná, budou tyto akreditace rozdány na závěr 

poučení pro závodníky Elite/U23/Junior/Dorost; 

ii. poučení pro trenéry a manažery týmů Age Group: na Mistrovství světa a 

kontinentálním mistrovství provede TD (pokud je to možné) poučení pro 

trenéry a manažery týmů Age Group. Toto poučení je přístupné pouze pro 

trenéry a manažery registrované v systému na www.triathlon.org. Program 

poučení zahrnuje představení členů Soutěžního výboru a všechny 

podstatné informace k závodu; 

iii. poučení pro trenéry paratriatlonu: pokud je součástí programu samostatné 

poučení pro trenéry paratriatlonu, koná se jednu hodinu před poučením pro 

závodníky paratriatlonu. Toto poučení provádí Technický delegát závodu 

(TD) a program poučení zahrnuje představení členů Soutěžního výboru a 

všechny technické detaily závodu, s důrazem na specifické informace pro 

paratriatlonisty a související procedury. Trenérské akreditace budou 

rozdány v rámci tohoto poučení. V případě, že se samostatné poučení pro 

trenéry paratriatlonu nekoná, budou tyto akreditace rozdány na závěr 

poučení pro závodníky paratriatlonu; 

iv. poučení pro závodníky Elite/U23/Junior/Dorost/Paratriatlon: na všech 

soutěžích ITU proběhne poučení/briefing pro závodníky, které provádí TD 

závodu. Pro všechny závodníky kategorií 

Elite/U23/Junior/Dorost/Paratriatlon (zde včetně vodičů a asistentů) je 

účast na příslušném poučení povinná. Účast trenérů je žádoucí. V případě 

neúčasti závodníka na poučení následují tyto penalizace:  

◦ závodník (včetně vodičů a asistentů v kat. PARA), který se nezúčastní 

poučení, aniž by o této skutečnosti předem informoval TD, bude 

vyškrtnut ze startovní listiny příslušného závodu; 

http://www.triathlon.org/
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◦ závodník (včetně vodičů a asistentů v kat. PARA), který se na poučení 

dostaví po jeho zahájení a závodník (včetně vodičů a asistentů v kat. 

PARA), který se nezúčastní poučení, ale o této skutečnosti informoval 

TD, bude potrestán časovou penalizací určenou pro jednotlivé 

vzdálenosti závodu dle odstavce 3.3.f.ii. Tato časová penalizace bude 

realizována v prvním depu (T1); 

◦ závodník, který se nezúčastní poučení z důvodu zásahu vyšší moci a 

informuje o této skutečnosti TD v průběhu poučení, se může proti 

rozhodnutí Hlavního rozhodčího o udělení časové penalizace odvolat 

nejpozději do dvou hodin před startem příslušného závodu; 

◦ pro závody kategorie ITU WTS a SP ITU, včetně PARA, platí, že 

závodník, který se nezúčastní dvou poučení v jednom kalendářním 

roce, bude při každé další absenci na poučení (v daném roce) 

automaticky vyškrtnut ze startovní listiny příslušného závodu, a to i v 

případě, že by o své absenci informoval TD. 

 všichni závodníci (včetně vodičů a asistentů v kat. PARA) se musí před 

příchodem na poučení zaregistrovat; 

 pro závody kategorie ITU WTS a SP ITU se uskuteční pouze jedno 

společné poučení pro kategorie mužů a žen, a to vždy od 18hodin místního 

času dva (2) dny před prvním závodním dnem kat. Elite; 

 pro všechny ostatní soutěže ITU a kontinentální závody v kat. Elite platí, že 

poučení proběhne od 18hodin místního času jeden (1) den před prvním 

závodním dnem kat. Elite; 

 pro všechny ostatní soutěže ITU a kontinentální závody v kat.  U23/Junior/ 

Dorost/Paratriatlon platí, že poučení proběhne od 18 hodin místního času 

jeden (1) den před prvním závodním dnem příslušného závodu a 

kategorie; 

 všechny případné změny a úpravy výše uvedených časů budou uveřejněny 

na stránkách ITU 45 dnů předem; 

 předzávodní poučení/briefing není přístupný médiím. 

c) Vyzvednutí startovního balíčku 

i. všechny soutěže ITU – Age Group 

◦ všichni závodníci kategorií Age Group si musí vyzvednout startovní 

balíček na oficiálním registračním místě v určeném čase. Na vyzvednutí 
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startovního balíčku mají 2denní lhůtu, která začíná běžet 3 dny před 

dnem závodu. Otevírací čas je od 9:00 do 19:00 hodin. Pokud není NF 

schopna zajistit vyzvednutí balíčků v tomto určeném čase, musí 

požádat o náhradní termín, a to nejpozději 14 dnů před určeným 

termínem, písemně na adresu ITU;  

◦ startovní balíček obsahuje minimálně: 5 startovních čísel (jedno na tělo, 

jedno na kolo a tři na cyklistickou helmu) a 4 spínací špendlíky, 

plaveckou čepici s číslem, závodní čip, akreditační kartu, průvodce 

závodem, vstupenky (poukázky) na všechny společenské události. 

Dárky připravené pořadatelem mohou být distribuovány současně s 

balíčkem. 

ii. všechny soutěže ITU –  Elite/U23/Junior/Dorost/Paratriatlon 

◦ všichni závodníci si vyzvednou svůj startovní balíček bezprostředně po 

skončení poučení/briefingu; 

◦ startovní balíček obsahuje: 3 čísla na helmu, 1 číslo na kolo, obtisky na 

obě ruce a nohy, akreditační kartu, průvodce závodem, vstupenky 

(poukázky) na všechny společenské události. Dárky připravené 

pořadatelem mohou být distribuovány současně s balíčkem. 

d) Check-in, přejímka kol 

i. závody Age Group s více, než 700 přihlášenými závodníky zorganizují 

kontrolu a přejímku kol den před startem závodu. Závody AG s menším 

počtem účastníků a závody kategorií Elite/U23/Junior/Dorost/Paratriatlon 

mají přejímku kol v den závodu; 

ii. rozhodčí povedou kontrolu a přejímku kol v prostoru pro závodníky nebo v 

prostoru depa (konkretizace dle rozpisu závodu a poučení). Tato kontrola 

bude zahrnovat: 

◦ distribuci plaveckých čepiček a závodních čipů (mimo závody kat AG); 

◦ kontrolu závodních dresů (s fotografováním), které musí být v souladu s 

ITU pravidly o oblékání (ITU Guidelines Regarding Authorised 

Identification), uveřejněnými na www.triathlon.org. V případě nutné 

výměny dresu závodníka se celý proces opakuje; 

◦ distribucí startovních balíčků těm závodníkům, kteří zmeškali briefin. 

iii. v případě nerespektování časů vymezených pro provedení přejímky kola 

může být závodník penalizován, nebo vyloučen ze závodu. 

http://www.triathlon.org/
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 2.8. Závodní dresy 

a) Všichni závodníci, účastnící se soutěží ITU smí závodit pouze v dresech, 

splňujících podmínky ITU pravidel pro oblékání; 

b) Tato pravidla stanovují a vymezují prostor pro umístění reklamy; 

c) Závodníci musí při použití dresů dodržovat tyto podmínky:  

i. závodník musí mít dres oblečený po celou dobu závodu a slavnostního 

vyhlášení. Pro slavnostní vyhlášení je přípustné použití dresu, doplněného 

o dlouhé rukávy a nohavice; 

ii. závodní dres musí zakrývat celou plochu těla při pohledu zpředu, zezadu 

nemusí být tělo zakryté od pasu nahoru; 

iii. návleky na ruce mohou být použity, s výjimkou plavecké části, pokud je 

plavání bez neoprenů. Návleky se nesmí použít při závodech kategorie 

Elite na tratích Standard a kratších, pokud to nevyžadují extrémní 

klimatické podmínky. O povinném nebo dobrovolném použití návleků na 

ruce rozhodne TD po konzultaci s lékařem závodu (MD) (pokud je to 

možné); 

iv. závodníci smějí používat dresy/kombinézy s rukávy, které zakrývají paži od 

ramene až po loket (ten nesmí být zakrytý) v závodech na tratích delších, 

než Standard; 

v. paratriatlonisté, závodící v kategoriích PTWC1 a PTWC2 smějí používat 

dresy/kombinézy s rukávy, které zakrývají paži od ramene až po loket (ten 

nesmí být zakrytý); 

vi. zakrytí nohou pod koleny je zakázané v plavecké části, pokud je plavání 

bez neoprenů; 

vii. je upřednostněn jednodílný dres/kombinéza. Použití dvoudílného dresu je 

přípustné pouze tehdy, pokud se oba díly dresu překrývají tak, že v 

průběhu celého závodu nedojde k odhalení části těla. Toto pravidlo se 

netýká závodů na střední a dlouhé tratě, kde je přípustné částečné 

odhalení trupu v oblasti břicha; 

viii. pokud je dres vybaven zipem, tento smí být umístěn pouze v zadní části 

dresu a jeho délka nesmí přesáhnout 40cm. Toto pravidlo neplatí pro 

závody všech kategorií PTWC a pro závody na střední a dlouhé tratě; 

ix. v průběhu celého závodu musí být dres oblečen na obě ramena; 
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x. závodníci kategorií Elite/U23/Junior/Dorost/Paratriatlon musí v závodech 

na tratích Standard a kratších absolvovat celý závod v jednom (tom 

samém) dresu; 

xi. použití pláštěnky je povoleno pouze v závodech na střední a dlouhé tratě, 

v ostatních závodech po rozhodnutí TD. Pláštěnka musí být ve stejném 

designu, jako schválený dres, nebo musí být průhledná; 

xii. nedodržení pravidel ITU týkajících se dresů může mít za následek, že 

závodník bude muset použít dres, dodaný ITU. Případně mohou rozhodčí 

požadovat, aby sportovec nevyhovující loga na dresu zakryl značkovačem 

nebo jiným způsobem. Pokud si v průběhu závodu nebo vyhlášení 

závodník oblékne dres s logy, která jakkoli nevyhovují pravidlům soutěže a 

pravidlům ITU, bude diskvalifikován.  

d) Je povoleno, aby měl závodník s náboženských důvodů zakryté celé tělo 

(kromě obličeje), pokud splňuje následující: 

i. materiál, ze kterého je dres vyroben, je povolen FINA (platí pro závody s 

plaváním bez neoprenu); 

ii. střih dresu nesmí nijak nezasahovat do mechanismu kola; 

iii.  zvláštní identifikační prvky musí být oblečeny přes takovýto dres, na 

základě instrukcí TD. 

 2.9. Startovní čísla 

a) Závodníci kategorií  Elite/U23/Junior/Dorost nemají v soutěžích ITU žádná 

oficiální startovní čísla, vyjma těch k nalepení; 

b) V případě, že časový rozpis vyžaduje spojení AG s dalšími kategoriemi, může 

TD rozhodnout o povinném použití startovních čísel pro všechny závodníky; 

c) Oficiální startovní čísla: 

i. jsou povinná pro všechny soutěže v Zimním triatlonu; 

ii. pro kategorie AG platí, že: 

 závodník je může použít pro plaveckou část pouze v případě plavání s 

neoprenem; 

 jsou povinná pro běžeckou část; 

 při běhu musí být viditelná při pohledu zepředu.  

d) Pro závody v paratriatlonu se použití SČ řídí pravidly dle sekce 17. 

e) Označení na těle/obtisky: 

i. Elite/U23/Junior/Dorost/Paratriatlon: 
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 místní pořadatel (LOC) nebo ITU dodají obtisky SČ, které si každý 

závodník musí před startem závodu umístit na končetiny; 

 SČ se nalepují na obě paže i obě nohy, pokud ITU TD na 

předzávodním briefingu nerozhodne jinak; 

 dvou a víceciferná čísla se na končetiny umístí shora dolů, nikoli vedle 

sebe. 

ii. Age Group: 

◦ místní pořadatel (LOC) dodá obtisky SČ, které si každý závodník musí 

před startem závodu umístit na končetiny, případně zajistí popis 

závodníků SČ; 

◦ SČ se nalepují/píší na obě paže, pokud ITU TD na předzávodním 

briefingu nerozhodne jinak; 

◦ dvou a víceciferná čísla se na končetiny umístí/píší shora dolů, nikoli 

vedle sebe; 

◦ každý závodník se na jednom lítku (pokud není zakryto) označí podle 

příslušné kategorie. Např. označení M25 znamená, že se jedná o 

závodníka – muže, věkové kategorie 25-29let. U žen podobně F25. Pro 

závody smíšených štafet věkové kategorie 30-39let se použije označení 

X30 atd.  

 2.10. Přidělení startovních čísel 

a) Základní kritéria: 

i. startovní čísla jsou přidělována na základě předchozích výsledků v 

podobných závodech, s přihlédnutím k aktuálním žebříčkům (Ranking); 

ii. startovní čísla pro závody mužů i žen kat. Elite, mimo závodů na střední a 

dlouhé tratě, začínají od čísla 1; 

iii. číslo 13 se nepoužívá. 

b) Zvláštní kritéria pro jednotlivé závody/série: 

i. World Triathlon Series (WTS) a finále WTS 

◦ první kritérium – WTS Ranking 

◦ druhé kritérium – ITU World Ranking 

◦ další pořadí se losuje 

ii. Mistrovství světa U23 



 

18 

 

◦ první kritérium – WTS Ranking 

◦ druhé kritérium – ITU World Ranking 

◦ další pořadí se losuje 

iii. Junior – všechny soutěže 

◦ první kritérium – ITU World Ranking 

◦ druhé kritérium – použitelný kontinentální žebříček, např. ETU apod. 

◦ další pořadí se losuje 

iv. Světový pohár ITU 

◦ první kritérium – ITU World Ranking 

◦ další pořadí se losuje 

v. Kontinentální poháry 

◦ první kritérium – ITU World Ranking 

◦ další pořadí se losuje 

vi. Kontinentální mistrovství Elite 

◦ první kritérium – umístění do 10místa ve stejném závodě v předchozím 

roce 

◦ druhé kritérium – ITU World Ranking 

◦ další pořadí se losuje 

vii. Kontinentální mistrovství U23 

◦ první kritérium – ITU World Ranking 

◦ další pořadí se losuje 

viii. Multisport Elite – všechny soutěže 

◦ první kritérium – ITU Ranking v odpovídající disciplíně 

◦ další pořadí se losuje 

ix. Age Group – všechny soutěže, včetně závodu smíšených štafet 

◦ první kritérium – podle věkových kategorií 

◦ druhé kritérium – řazení dle jednotlivých států, v abecedním pořadí, 

pořadatelská země jako první 

x. Paratriatlon – všechny soutěže 

◦ první kritérium – medailové umístění závodníka v tomto pořadí PTWC 

Women, PTWC Men, PTS2 Women, PTS2 Men, PTS3 Women, PTS3 
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Men, PTS4 Women, PTS4 Men, PTS5 Women, PTS5 Men, PTVI 

Women, PTVI Men 

◦ druhé kritérium – Paratriatlon ranking 

◦ další pořadí se losuje 

xi. Týmové štafety – Team Relay – všechny soutěže 

◦ první kritérium – jeden stát – jedna štafeta 

◦ druhé kritérium - ITU Mixed Relay World Ranking 

◦ další pořadí se losuje 

c) Přidělení startovních čísel pro finálový závod v soutěžích s kvalifikačními koly 

se řídí podmínkami uvedenými v sekcích 20.5 a 21.4. 

 2.11.  Měření času a výsledky 

a) V závodě zvítězí závodník, který dosáhne nejkratšího času od zaznění 

startovního signálu do dokončení závodu způsobem specifikovaným v bodeh 

6.2. a.), 17.15. f.), 18.10 a 22.4., vyjma soutěží, které probíhají systémem 

„intervalového startu“, jak je uvedeno v bodu 4.9. 

b) Oficiální výsledky budou zobrazovat pořadí závodníků podle jejich času v cíli 

závodu, v souladu se standardy systému ORIS (Olympic Results and 

Information Service) – vzor zobrazení výsledků je v Dodatku L. V případě, že 

dva závodníci dosáhnou stejného cílového času a žádným způsobem nebude 

možné stanovit jejich postupné pořadí, budou oba klasifikováni na stejném 

místě. Další závodník potom ve výsledcích obsadí pořadí, odpovídající počtu 

závodníků v cíli. Jednotlivé mezičasy tvoří: 

i. plavání nebo první část závodu; 

ii. první Depo (T1); 

iii. cyklistika nebo druhá část závodu; 

iv. druhé Depo (T2);  

v. běh nebo třetí část závodu; 

vi. celkový čas v cíli. 

c) Ve výsledcích budou uvedeny i „neplatné výsledky“ (IRM), a to v tomto pořadí: 

i. závodníci, kteří nedokončili závod (DNF); 

ii. všichni závodníci, kteří byli dostihnuti o kolo, případně bylo uplatněno 

pravidlo „Last Biker – First Runner“ (LAP); 
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iii. závodníci, kteří nebyli klasifikováni k závodu, nebo ti, kteří nesplnili časový 

limit v jakékoli části závodu (NC); 

iv. nezpůsobilé paratriatlonisté (NE); 

v. diskvalifikovaní závodníci (DSQ); 

vi. závodníci, kteří neodstartovali – platí i pro týmy (DNS); 

vii. závodníci, označení ve výsledcích DNF nebo LAP jsou řazeni podle počtu 

dosažených kol (více – výše), při shodném počtu kol rozhoduje čas na 

posledním měřeném úseku. Pokud nejsou k dispozici žádné časové údaje, 

jsou závodníci ve výsledcích řazeni podle startovních čísel (vzestupně); 

viii. pokud je ve výsledcích uvedeno více závodníků ve stejné skupině 

„neplatných výsledků“ (mimo DNF a LAP), jsou řazeni podle startovních 

čísel (vzestupně); 

ix. diskvalifkovaní závodníci (DSQ) nemusí být ve výsledcích uváděni. 

d) V hlavičce nebo patičce výsledkové listiny budou uváděny i další informace:  

i. délka plavecké části a počet kol; 

ii. délka cyklistické části a počet kol; 

iii. délka běžecké části a počet kol; 

iv. teplota vzduchu; 

v. teplota vody; 

vi. plavání v nebo bez neoprenu; 

vii. jméno a státní příslušnost TD; 

viii. jméno a státní příslušnost hlavního rozhodčího; 

ix. jména a státní příslušnost členů Soutěžního výboru; 

e) Pro závody štafet platí výše uvedená pravidla a postupy, ve výsledcích se 

uvádějí výsledné časy jednotlivých členů štafety; 

f) Výsledky jsou považovány za oficiální po jejich podpisu hlavním rozhodčím. 

Neúplné výsledky lze kdykoli prohlásit za oficiální. Hlavní rozhodčí využije 

všech dostupných zdrojů a informací pro rozhodnutí o konečném pořadí 

každého závodníka. Při rozhodovacím procesu budou využity veškeré 

technologické pomůcky a postupy. Hlavní rozhodčí může na základě 

dostupných podkladů označit závod za „mrtvý“, tzn., že žádným způsobem 

není možné určit, který ze závodníků překročil cílovou čáru dříve. Pořadí 

závodníků se v tomto případě určuje podle startovních čísel. V případě, že je 

evidentní, že dva nebo více závodníků vědomě usilují o „mrtvý závod“, budou 

tito závodníci diskvalifikováni; 
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g) Paratriatlonisté, kteří budou po posouzení před závodem překlasifikováni na 

jinou třídu zdravotního omezení, budou přeřazeni do odpovídající třídy. 

Paratriatlonisté, kteří nebudou vyhovovat podmínkám zařazení do některé ze 

zdravotních tříd, budou vyškrtnuti ze startovní listiny závodu; 

h) Paratriatlonisté, kteří budou po pozorování v průběhu závodu překlasifikováni 

na jinou třídu zdravotního omezení, budou přeřazeni do odpovídající třídy. 

Paratriatlonisté, kteří nebudou vyhovovat podmínkám zařazení do některé ze 

zdravotních tříd, budou ve výsledkové listině vedeni a označeni jak NE (Non-

Eligible – nevyhovující); 

i) Oficiální výsledky může změnit, bez připočtení nebo odečtu časových 

penalizací (konkrétní penalizace jsou uvedeny v odstavci 3.3 f): 

i. hlavní rozhodčí, do 48hodin po ukončení závodu; 

ii. Soutěžní výbor (Competition Jury); 

iii. ITU TD na základě posouzení podaného protestu proti měření času a 

oficiálním výsledkům; 

iv. odvolací komise ITU (Appeal Panel), v době od medailového ceremoniálu 

až do pěti (5) dnů po skončení závodu; 

v. technická komise ITU, na základě přezkoumání výsledků; 

vi. technická komise ITU, na základě rozhodnutí o změně tříd zdravotního 

omezení v paratriatlonu; 

vii. antidopingová komise 

j) Oficiální výsledky může změnit, včetně připočtení nebo odečtu časových 

penalizací: 

i. Světový triatlonový tribunál, na základě odvolání 2.stupně; 

ii. CAS, na základě odvolání 3.stupně. 

 2.12.  Mimořádné situace 

a) Následující seznam představuje některé z mimořádných situací, které mohou 

nastat. Tyto situace mohou být řešeny níže uvedenými způsoby, na základě 

posouzení a rozhodnutí TD, sledujícího vždy stejné principy a cíle. TD může 

zvolit i jiné řešení, pokud níže uvedené příklady řešení nelze aplikovat. 

Finanční odměny a body budou přiděleny podle konečných výsledků závodu: 

i. změny před závodem: 

◦ triatlon může být změněn na duatlon, aquatlon, nebo na jiný závod s 

pouze dvěma segmenty (disciplínami) – plavání-běh, kolo-běh, běh-
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kolo, s odpovídajícími vzdálenostmi tratí. Je možno startovat 

intervalově, formou časovky. Preferovanou variantou je duatlon s 

kratším prvním během; 

◦ duatlon může být změněn na závod s pouze dvěma segmenty – kolo-

běh, nebo běh-kolo. Je možno startovat intervalově, formou časovky; 

◦ soutěž může být odložena, aby bylo možné ji uskutečnit alespoň ve 

dvou segmentech. Pokud ani to není možné, závod bude zrušen, 

protože závod s pouze jedním segmentem nemůže být klasifikován 

jako multisport;  

◦ štafetové závody mohou být modifikovány stejným způsobem, jaký je 

uveden v předchozích dvou odstavcích; 

ii. změny v průběhu závodu: 

◦ jakýkoli segment (plavání, kolo nebo běh), vždy však pouze jeden, 

může být v průběhu závodu zkrácen. TD a TO vyvinou veškeré úsilí k 

zajištění spravedlivých podmínek a bezpečného průběhu závodu pro 

všechny závodníky. Jinak bude závod předčasně ukončen; 

◦ pro závody štafet platí, že jakmile dojde k úpravě jedné z částí závodu, 

tato úprava zůstává v platnosti i pro další členy štafety.  

iii. neplánované přerušení závodu jednotlivců na tratích Standard a kratších: 

◦ pokud vedoucí závodník dokončil více, než 50% vzdálenosti posledního 

segmentu, budou všichni závodníci klasifikováni na základě výsledků 

na posledním měřeném mezičase; 

◦ v případě, že všichni závodníci budou zastaveni před dosažením 50% 

vzdálenosti posledního segmentu, bude závod pokud možno 

restartován. V opačném případě nebudou závodníci klasifikováni. 

iv. neplánované přerušení závodu jednotlivců na středních a dlouhých tratích: 

◦ závodníci, kteří dokončí alespoň dva segmenty závodu, budou 

klasifikováni na základě výsledků na posledním měřeném mezičase; 

◦ závodníci, kteří nedokončí alespoň dva segmenty závodu, budou ve 

výsledkové listině klasifikováni a uvedeni jako NC; 

◦ v případě, že všichni závodníci budou zastaveni před dokončením 

druhého segmentu, bude závod pokud možno restartován. V opačném 

případě nebudou závodníci klasifikováni. 
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v. zkrácení závodu štafet: 

◦ závod bude považován za platný pro týmy, které dokončí alespoň dva 

úseky; 

◦ mohou nastat dva možné scénáře: 

a) pokud mohou všechny týmy dosáhnout stejného bodu ukončení 

závodu (např. z důvodu poškození startovního mola, nesjízdnosti 

trasy apod). Výsledky budou určeny podle pořadí týmů v místě 

ukončení závodu; 

b) pokud je závod ukončen okamžitě, bez ohledu na aktuální pohyb 

závodníků na trati (např. z důvodu náhlé změny povětrnostních 

podmínek apod). Výsledky budou určeny podle pořadí týmů na 

posledním měřeném mezičase celého týmu; 

vi. změny v závodech s kvalifikačními koly: 

◦ pokud není možno dokončit všechna kvalifikační kola této soutěže, 

určují pořadí v konečných výsledcích časy dosažené závodníky v 

posledním dokončeném kvalifikačním kole; 

◦ pokud nebylo možno dokončit ani první kvalifikační kolo, bude závod 

pokud možno restartován. V opačném případě nebudou závodníci 

klasifikováni. 

◦ triatlon může být změněn na duatlon, aquatlon, nebo na jiný závod s 

pouze dvěma segmenty (disciplínami) – plavání-běh, kolo-běh, běh-

kolo, s odpovídajícími vzdálenostmi tratí. Je možno startovat 

intervalově, formou časovky. Preferovanou variantou je duatlon s 

kratším prvním během; 

◦ duatlon může být změněn na závod s pouze dvěma segmenty – kolo-

běh, nebo běh-kolo. Je možno startovat intervalově, formou časovky; 

 2.13.  Poradní krizová skupina ITU  

a) Tato skupina poskytuje podporu a poradenství Technickému delegátovi (TD) 

všech soutěží ITU a kontinentálních federací; 

b) Skupina bude složena ze: 

i. zástupce sportovního úseku ITU (předseda komise); 

ii. zástupce zdravotní komise ITU; 

iii. zástupce technické komise ITU; 
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c) Předseda komise může přizvat další členy ITU nebo zástupce dotčené 

kontinentální federace; 

d) Členové komise musí být k dispozici vždy od čtvrtka do neděle v týdnu, kdy se 

koná závod; 

e) Skupina poskytuje podporu a poradenství, ale konečné rozhodnutí ve všech 

záležitostech je na TD dané soutěže, vyjma záležitostí, týkajících se kvality 

vody (odst. 10.3).  

3. Penalizace 

 3.1. Obecná pravidla 

a) Nedodržení Soutěžních pravidel ITU může vést ke slovnímu napomenutí, 

udělení časové penalizace, diskvalifikaci, pozastavení závodní činnosti či 

vyloučení závodníka; 

b) Výši a typ trestu určí povaha porušení pravidel; 

c) K pozastavení činnosti nebo vyloučení závodníka dojde při velmi závažném 

porušení Soutěžních pravidel nebo Dopingových pravidel ITU; 

d) Důvody pro potrestání: závodník je verbálně napomenut, potrestán časovou 

penalizací, nebo diskvalifikován pro porušení Soutěžních pravidel ITU; 

e) Specifikace porušení pravidel a tresty/penalizace jsou popsány v Dodatku K; 

f) Rozhodčí jsou oprávněni udělit trest i v případě, že porušení pravidel není 

předem specifikováno, ale rozhodčí v daném případě usoudí, že byla získána 

neoprávněná výhoda, nebo byla vědomě vyvolána nebezpečná situace. 

 3.2. Napomenutí 

a) Účelem napomenutí je upozornit závodníka na hrozící porušení pravidel a 

nabídnout aktivní přístup ze strany rozhodčích. Sám rozhodčí může 

napomenout závodníka a upozornit ho tak na menší porušení pravidel; 

b) Napomenutí může být uděleno pokud: 

i. sportovec poruší pravidlo neúmyslně; 

ii. rozhodčí se domnívá, že hrozí porušení pravidel; 

iii. porušením pravidel nebyla získána žádná výhoda. 

c) Způsob napomenutí: rozhodčí zapíská na píšťalku, závodník je v případě 

potřeby zastaven, požádán upozorněn na chybu a okamžitě může pokračovat 

v závodě. 
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 3.3. Časová penalizace  

a) Udělení časové penalizace nemusí předcházet napomenutí, varování; 

b) Časová penalizace je přiměřený trest za porušení pravidel, které nezadává 

důvod k diskvalifikaci; 

c) Časová penalizace musí proběhnout v označeném prostoru – Penalty boxu, 

který je umístěn v jednom z dep nebo na samostatném místě na trati závodu; 

d) Rozhodčí určí, ve které části závodu musí závodník absolvovat trest časové 

penalizace; 

e) Jsou dva typy porušení pravidel, které je trestáno časovou penalizací: 

i. porušení pravidel o draftingu/hákování, jak je specifikováno v článku 5.5; 

ii. ostatní porušení – seznam a specifikace v Dodatku K. 

f) Časové penalizace v závislosti na typu porušení pravidel a délce tratí:  

i. porušení pravidel o draftingu/hákování: 

 5 minut v závodech na dlouhých tratích; 

 5 minut v závodech na středních tratích; 

 2 minuty v závodech na tratích Standard; 

 1 minuta v závodech na tratích Sprint a kratších.  

ii. ostatní porušení: 

◦ 1 minuta v závodech na dlouhých tratích; 

◦ 30 sekund v závodech na středních tratích; 

◦ 15 sekund v závodech na tratích Standard; 

◦ 10 sekund v závodech na tratích Sprint a kratších. 

 3.4. Použitelné varianty penalizací pro různé kategorie: 

 
Závody ELITE s 

povoleným 
draftingem 

Závody ELITE s 
nepovoleným 

draftingem 
Age group 

START T1 T1 T1 

PLAVÁNÍ Penalty Box na běhu Penalty Box na běhu T1 

PRVNÍ DEPO T1 Penalty Box na běhu Penalty Box na běhu Napomenutí v T1 

KOLO Penalty Box na běhu Penalty Box na kole Penalty Box na kole 

DRUHÉ DEPO 
T2 

Penalty Box na běhu Penalty Box na běhu Napomenutí v T2 

BĚH 
Penalty Box na běhu 

/ 
stanoviště PB* 

Penalty Box na běhu / 
stanoviště PB* 

Napomenutí/časová 
penalizace na 
stanovišti PB 
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Poznámka: Závody ELITE v tabulce se vztahují na soutěže Elite, U23, Junior a 
Dorost. Při zimním triatlonu je PB na běhu nahrazen PB na lyžích. Při duatlonu a 
aquatlonu je umístění PB vždy v rámci závěrečného běhu. 
* PB je umístěn vždy v druhé polovině běžecké části 

 3.5. Oznámení o časové penalizaci, trestu: 

a) Rozhodčí zvolí odpovídající dobu penalizace a trest oznámí postiženému 

závodníkovi co nejdříve, při zajištění všeobecné bezpečnosti:  

i. porušení pravidel o draftingu/hákování:  

▪ musí být absolvován v PB cyklistické části; 

▪ rozhodčí zapíská na píšťalku, ukáže modrou kartu a nahlas anglicky 

vysloví závodníkovo startovní číslo a oznámí mu “Drafting penalty, you 

have to stop at the next penalty box”. Rozhodčí musí zajistit, aby byl 

závodník informován o přidělení časové penalizace.  

ii. ostatní porušení pravidel:  

◦ penalizace s postihem v T1: závodník absolvuje svůj trest v T1, dříve, 

než se dotkne jakéhokoli své materiálu nebo vybavení. Rozhodčí bude 

čekat u závodníkova stanoviště, zapíská na píšťalku, ukáže 

závodníkovi žlutou kartu a oznámí/ukáže mu délku trestu; 

◦ penalizace se zastavením v PB na trati cyklistiky: rozhodčí zapíská na 

píšťalku, ukáže žlutou kartu a nahlas anglicky vysloví závodníkovo 

startovní číslo a oznámí mu “Time penalty, you have to stop at the next 

penalty box”. Rozhodčí musí zajistit, aby byl závodník informován o 

přidělení časové penalizace.  

◦ penalizace se zastavením v PB na trati běhu: závodník může být 

informován o uděleném trestu prostřednictvím tabule, umístěné v PB na 

trati běhu. Na tabule je uvedeno závodníkovo startovní číslo, následuje 

výše penalizace a její násobek, tedy počet trestů v případě 

vícenásobného porušení pravidel. Dále je uveden kód dle typu porušení 

pravidel. Závodník sám odpovídá za kontrolu této tabule, pokud je 

postižen penalizací. 

  Kódy porušení pravidel:  D – překročení čáry při seskakování z kola 

      S – počínání při plavání  

      M - překročení čáry při naskakování na kolo 

      E – materiál mimo box v depu 
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      L – chyba při odhazování odpadků 

      V – jiné porušení    

   

 3.6. Postup při plnění trestu 

a) Závodník nesmí po rozhodčím žádat zdůvodnění udělení trestu; 

b) Pokud byla udělena modrá nebo žlutá karta, závodník následuje instrukce 

rozhodčího; 

c) Časová penalizace s plněním v T1 (všechny tresty): 

i. rozhodčí ukazuje potrestanému závodníkovi žlutou kartu, ten zastavuje na 

svém místě v depu a nesmí se dotknout žádné části svého vybavení. 

Rozhodčí zahájí odpočet trestu. Pokud se závodník dotkne svého 

vybavení, je odpočet pozastaven a závodník je vyzván, aby této činnosti 

zanechal. Jakmile závodník poslechne, odpočet trestu může pokračovat; 

ii. po uplynutí trestu rozhodčí pokynem „GO“ vyzve závodníka k pokračování 

v závodě. 

d) Časová penalizace s plněním v cyklistickém PB: 

i. startovní čísla potrestaných závodníků se v PB na cyklistice nezobrazují. 

Závodník je sám odpovědný o informování rozhodčích v příslušném PB o 

obdržení trestu; 

ii. závodník přijede do PB, sleze z kola a informuje rozhodčí v PB o svém 

startovním čísle, barvě udělených karet a počtu trestů. Odpočet trestů je 

zahájen po splnění všech výše uvedených povinností, končí uplynutím 

doby a pokynem rozhodčího „GO“. Pokud závodník opustí PB předčasně, 

je rozhodčím vyzván k návratu a odpočet trestu je pozastaven. Jakmile 

závodník poslechne, odpočet trestu může pokračovat; 

iii. v průběhu plnění trestu v PB na trati cyklistiky se závodník může 

občerstvovat, ale pouze občerstvením a nápoji, které má na kole a u sebe; 

iv. použití toalet je v průběhu plnění trestu v PB na trati cyklistiky zakázáno. 

Po dobu jejich případného použití je odpočet trestu pozastaven; 

v. v průběhu plnění trestu v PB na trati cyklistiky je zakázáno provádět 

jakékoli úpravy/opravy a nastavení závodního vybavení a materiálu.  

e) Časová penalizace s plněním v PB na trati běhu: 

i. penalizovaný závodník se může rozhodnout, jestli absolvuje udělený trest v 

PB nebo bude bez zastavení pokračovat do cíle. Ihned po překročení 
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cílové čáry je tento závodník diskvalifikován. Závodník se následně může 

proti trestu odvolat. Vysvětlení a detaily případu budou uveřejněny pouze 

po kladném vyřízení odvolání; 

ii. startovní čísla penalizovaných závodníků jsou zřetelně zobrazena na 

informační tabuli v příslušném PB; 

iii. potrestaný závodník zastaví v PB a informuje rozhodčí o svém startovním 

čísle a počtu udělených trestů. Odpočet trestu začne ihned po splnění výše 

uvedených náležitostí a končí uplynutím doby a pokynem rozhodčího 

„GO“. Pokud závodník opustí PB předčasně, je rozhodčím vyzván k 

návratu a odpočet trestu je pozastaven. Jakmile závodník poslechne, 

odpočet trestu může pokračovat; 

iv. po absolvování trestu je závodníkovo číslo odstraněno z informační tabule 

v PB; 

v. závodník může trest absolvovat v jakémkoli běžeckém okruhu; 

vi. v závodech štafet může přidělený trest absolvovat kdokoli ze závodníků, 

kteří ještě nedokončili svůj úsek; 

vii. penalizace musí být uveřejněny na informační tabuli vždy včas, dříve, než 

se penalizovaný závodník dostane do příslušného PB, a to takto: 

▪ v závodech s jedním běžeckým okruhem před dosažením PB v 

1.běžeckém okruhu; 

▪ v závodech se dvěma běžeckými okruhy před dosažením PB v 

1.běžeckém okruhu; 

▪ v závodech se třemi běžeckými okruhy před dosažením PB v 

2.běžeckém okruhu; 

▪ v závodech se čtyřmi běžeckými okruhy před dosažením PB v 

2.běžeckém okruhu; 

▪ v závodech s pěti běžeckými okruhy před dosažením PB ve 

3.běžeckém okruhu; 

▪ atd. 

viii. v závodech štafet musí být přidělený trest uveřejněn na informační tabuli 

dříve, než poslední člen týmu dokončí první polovinu běžeckého úseku. 

Tresty uveřejněné po tomto limitu jsou neplatné; 

ix. tresty za porušení pravidel v druhé polovině běžecké trati jsou absolvovány 

na místě.  
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 3.7. Diskvalifikace 

a) Základní charakteristika: 

i. diskvalifikace je varianta trestu za závažná porušení pravidel, jako např. 

(ale nejen) opakované porušení pravidla o draftingu a/nebo nebezpečné a 

nesportovní chování; 

b) Posouzení a oznámení:  

i. pokud to umožní čas a podmínky, rozhodčí oznámí diskvalifikaci: 

 hvizdem píšťalky; 

 ukázáním červené karty; 

 vyslovením závodníkova startovního čísla v angličtině a slova 

„Disqalified“; 

 z důvodu zajištění bezpečnosti může rozhodčí diskvalifikaci přesunout 

na vhodnější situaci, příležitost. 

i. startovní čísla potrestaných závodníků jsou uveřejněna na bílé informační 

v prostoru za cílem; 

ii. pokud k diskvalifikaci závodníka dojde až v cíli, takže informace o jeho 

trestu nemohla být uveřejněna na inf. tabuli, musí být závodník nebo jeho 

příslušná NF bezodkladně kontaktován a informován o uděleném trestu. 

Závodník nebo NF mají 5 dnů na případné odvolání k TD závodu.  

d) Postup po diskvalifikaci:  

i. závodník může závod dokončit i po rozhodnutí rozhodčích o jeho 

diskvalifikaci. 

 3.8. Pozastavení činnosti 

a) Základní charakteristika: 

i. pozastavení činnosti je trest za velmi závažná porušení pravidel, jako např. 

(ale nejen) podvodné jednání nebo opakované nebezpečné a nesportovní 

chování; 

ii. závodník potrestaný pozastavením činnosti se po dou trvání trestu nesmí 

zúčastnit soutěží ITU ani soutěží zastřešených NF sdruženými v ITU.  

b) Posouzení a oznámení: 

i. Hlavní rozhodčí vypracuje pro Světový triatlonový tribunál (Worl Triathlon 

Tribunal – WTT) detailní zprávu, která obsahuje popis události a 

zdůvodnění potrestání pozastavením činnosti. Tuto zprávu předloží 
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Generálnímu sekretáři ITU do týdne po předmětné akci. GS bude o této 

skutečnosti informovat příslušnou NF.  

c) WTT zprávu posoudí a rozhodne o udělení trestu pozastavení činnosti na 

dobu nejméně 3 měsíce a nejdéle 4 roky, v závislosti na vážnosti provinění; 

d) Pozastavení činnosti na základě nedodržení antidopingových pravidel ITU: 

pokud dojde k porušení antidopingových pravidel, nesmí se potrestaný 

závodník po dobu trestu účastnit žádných soutěží, jejichž sportovní federace 

je členem ITU, IOC, GAIFS, a naopak; 

e) Důvody pro pozastavení činnosti: 

i. seznam přestupků, které mohou vést k pozastavení činnosti je uveden v 

Dodatku K. 

f) Upozornění, informace:  

i. informaci o potrestání sportovce pozastavením činnosti zašle ITU příslušné 

NF písemně, do 30 dnů od rozhodnutí; 

ii. o všech trestech pozastavení činnosti informuje ITU prostřednictvím 

newsletteru. Stejně tak informuje IOC a všechny dotčené subjekty.  

 3.9. Vyloučení - doživotní diskvalifikace 

a) Základní charakteristika: 

i. vyloučený závodník se nesmí doživotně účastnit žádných soutěží, jejichž 

sportovní federace je členem ITU. 

b) Důvody pro vyloučení: 

i. sportovec bude doživotně diskvalifikován za opakované porušení pravidel, 

které je standardně důvodem k pozastavení činnosti; 

ii. v případě doživotní diskvalifikace za porušení antidopingových pravidel 

platí, že potrestaný závodník se nesmí účastnit žádných soutěží, jejichž 

sportovní federace je členem ITU, IOC, SportAccord, a naopak; 

c) Upozornění, informace:  

i. informaci o potrestání sportovce doživotní diskvalifikací zašle ITU příslušné 

NF písemně, do 30 dnů od rozhodnutí; 

ii. o všech trestech doživotní diskvalifikace informuje ITU prostřednictvím 

newsletteru. Stejně tak informuje IOC a všechny dotčené subjekty.  
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 3.10. Právo na odvolání  

a) Každý potrestaný závodník má právo podat proti trestu odvolání/protest, vyjma 

trestů za nepovolený drafting; 

 3.11. Obnovení činnosti 

a) Každý závodník, potrestaný dočasným pozastavením činnosti, musí po 

uplynutí trestu požádat WTT o povolení obnovení činnosti. 

4. Plavání 

 4.1. Základní pravidla 

a) Závodníci mohou použít jakéhokoli plaveckého způsobu a provedení tempa k 

pohybu vodou vpřed. Mohou také šlapat vodu a splývat. Na konci a začátku 

každého plaveckého okruhu se také mohou odrážet ode dna; 

b) Závodníci musí dodržet předepsanou plaveckou trasu; 

c) Závodníci mohou k odpočinku využít stání na dně, nebo se držet neživého 

předmětu, jako je např. bóje nebo kotvící loď (nepohybující se); 

d) V případě nebezpečí nebo potřeby pomoci závodník zvedne ruku nad hlavou 

a přivolá asistenci. Po využití pomoci nesmí závodník již pokračovat v závodě; 

e) Závodníci si mohou sportovním způsobem zabezpečit svůj prostor ve vodě: 

i. pokud při plavání dochází k ojedinělým kontaktům mezi závodníky, kdy 

bezprostředně následuje jejich vzájemné oddělení, není to důvod k 

penalizaci; 

ii. pokud při plavání dochází ke kontaktu mezi závodníky, kdy jeden z nich 

omezuje v pohybu druhého, aniž by měl snahu se opět oddělit/vzdálit, 

následuje časová penalizace; 

iii. v případě, že závodník/ci cíleně omezují jiného závodníka v pohybu, s 

úmyslem získat neoprávněnou výhodu, případně jiného závodníka 

poškodit, bude takové jednání postihováno diskvalifikací a může být 

předloženo WTT k projednání případného dočasného zastavení činnosti 

nebo doživotní diskvalifikace. 

f) Pravidla, týkající se kvality vody jsou uvedena v sekci 10. 

 4.2. Použití neoprenu 

a) Použití neoprenu se řídí dle údajů v tabulkách: 
Závodníci Elite, U23, Junior a Dorost 
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DÉLKA PLAVÁNÍ ZAKÁZANÝ POVINNÝ* 

Do 1500m  20°C a více 15,9°C a méně 

1501m a delší 22°C a více 15,9°C a méně 

* Pokud je neopren povinný, musí zakrývat minimálně korpus těla 
Závodníci Age Group 
 

DÉLKA PLAVÁNÍ ZAKÁZANÝ POVINNÝ* 

Do 1500m  22°C a více 15,9°C a méně 

1501m a delší 24,6°C a více 15,9°C a méně 

* Pokud je neopren povinný, musí zakrývat minimálně korpus těla 

 4.3. Maximální povolená doba pobytu ve vodě: 

DÉLKA PLAVÁNÍ 
 Elite, U23, Junior  

a Dorost 
Age Group 

Do 300m 10min 20min 

301m – 750m – pod 31°C 20min 30min 

301m – 750m – nad 31°C 20min 20min 

751m - 1500m 30min 1h 10min 

1501m - 3000m 1h 15min 1h 40min 

3001m - 4000m 1h 45min 2h 15min 

 4.4. Modifikace, přizpůsobení:  

b) Plavání může být zkráceno, nebo úplně zrušeno s ohledem na podmínky, viz 
tabulka: 

Původní 
délka pl. 

Nad 
33°C 

32,9°C-
32,0°C 

31,9°C-
31,0°C 

30,9°C-
15,0°C 

14,9°C-
14,0°C 

13,9°C-
13,0°C 

12,9°C-
12,0°C 

Pod 
12,0°C 

Do 
300m 

RUŠÍ 
SE 

Původní Původní Původní Původní Původní Původní RUŠÍ SE 

750m 
RUŠÍ 
SE 

RUŠÍ 
SE 

750m 750m 750m 750m 750m RUŠÍ SE 

1000m 
RUŠÍ 
SE 

RUŠÍ 
SE 

750m 1000m 1000m 1000m 750m RUŠÍ SE 

1500m 
RUŠÍ 
SE 

RUŠÍ 
SE 

750m 1500m 1500m 1500m 750m RUŠÍ SE 

1900m 
RUŠÍ 
SE 

RUŠÍ 
SE 

750m 1900m 1900m 1500m 750m RUŠÍ SE 

2000m 
RUŠÍ 
SE 

RUŠÍ 
SE 

750m 2000m 2000m 1500m 750m RUŠÍ SE 

2500m 
RUŠÍ 
SE 

RUŠÍ 
SE 

750m 2500m 2500m 1500m 750m RUŠÍ SE 

3000m 
RUŠÍ 
SE 

RUŠÍ 
SE 

750m 3000m 3000m 1500m 750m RUŠÍ SE 
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3800m 
RUŠÍ 
SE 

RUŠÍ 
SE 

750m 3800m 3000m 1500m 750m RUŠÍ SE 

4000m 
RUŠÍ 
SE 

RUŠÍ 
SE 

750m 4000m 3000m 1500m 750m RUŠÍ SE 

* Poznámka: výše uvedené teploty nejsou vždy rozhodující! Pokud je teplota vody 
22°C a méně, a současně je teplota vzduchu 15°C a méně, pak se teplota vody 
přepočítává podle následující tabulky:  
 
 
 

(*) 
Teplota vzduchu ve °C 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 

T
e
p

lo
ta

 v
o

d
y

 v
e

 °C
 

22 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 Ruší se 

21 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 Ruší se 

20 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 Ruší se 

19 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 Ruší se 

18 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 Ruší se 

17 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 Ruší 
se 

Ruší se 

16 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 Ruší 
se 

Ruší 
se 

Ruší se 

15 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 Ruší 
se 

Ruší 
se 

Ruší 
se 

Ruší se 

14 14,0 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 Ruší 
se 

Ruší 
se 

Ruší 
se 

Ruší 
se 

Ruší se 

13 13,0 13,0 13,0 12,5 12,0 Ruší 
se 

Ruší 
se 

Ruší 
se 

Ruší 
se 

Ruší 
se 

Ruší se 

 
b) Pokud soutěž ovlivňují i další meteorologické podmínky, jako např. silný vítr, 

désť, náhlá změna teploty apod, TD po poradě s MD (pokud je to možné) 

může upravit délku plavecké části, nebo rozhodnout o použití neoprenů. 

Rozhodnutí musí být učiněno nejpozději hodinu před začátkem závodu a o 

dané změně musí být prostřednictvím TD informováni všichni závodníci; 

c) Pro závody v aquatlonu (standardně běh-plavání-běh) platí, že LOC musí 

připravit alternativu plavání-běh, pro případ, že teplota vody by v den závodu 

byla pod 22°C. V případě teploty vody v den závodu pod 22°C se tratě běh-

plavání-běh mění na variantu plavání-běh; 

d) Teplota vody se měří v den závodu, vždy jednu hodinu před startem. Kontrolní 

měření se provádí uprostřed plavecké tratě a na dvou dalších místech trati, v 

hloubce 60cm pod hladinou. Pokud je průměrná naměřená teplota nižší, než 

27°C, pak se za oficiální teplotu vody počítá nejnižší z naměřených teplot. 
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Pokud je průměrná naměřená teplota vyšší, než 27°C, pak se za oficiální 

teplotu vody počítá nejvyšší z naměřených teplot. 

 4.5. Výběr startovní pozice (závodníci Elite, U23, Junior, Dorost) 

a) Před nástupem na startovní pozice jsou závodníci seřazeni a vyvoláváni dle 

přidělených startovních čísel; 

b) Závodník jde po vyvolání přímo k (libovolné) označené startovní pozici, kterou 

si předem zvolil a zůstane stát za předstartovní čárou až do skončení 

předstartovní procedury. Jednou zvolenou startovní pozici již nesmí v průběhu 

procesu rozdělování startovních pozic opustit a měnit. Jeden závodník nesmí 

zabírat více, než jednu vymezenou startovní pozici; 

c) Rozhodčí na startu vizuálně registrují startovní číslo závodníka a zvolenou 

startovní pozici; 

d) Výběr startovních pozic končí, když jsou všichni závodníci na svých 

startovních pozicích. 

 4.6. Start (závodníci Elite, U23, Junior, Dorost) 

a) Jakmile jsou všichni závodníci na svých pozicích (registrováno a potvrzeno 

rozhodčími na startu), ozve se povel „On Your Marks!“ a závodníci pokročí 

vpřed za startovní čáru (nesmí stát na ní); 

b) Kdykoli po hlasovém povelu může být dán povel ke startu, a to zatroubením 

klaksonu. Po tomto povelu se závodníci musí pohybovat vpřed, směrem k 

první bóji; 

c) Rozhodčí na startu: 

i. zodpovídají za správné udělení pokynu „On Your Marks!“ a správné udání 

pokynu (signálu) ke startu a signálu v případě chybného startu; 

ii. rozhodčí, kteří kontrolují správný průběh startu všech závodníků, stojí po 

obou stranách startovních pozic tak, aby měli volný výhled na celý průběh 

startu. 

d) Chybný start: v případě chybného startu, kdy se několik závodníků pohnulo 

vpřed před zazněním startovního signálu, hlavní rozhodčí opakovaným 

signálem houkačky vyzve závodníky, aby se vrátili zpět na původní vybraná 

startovní místa. Toto zkontrolují rozhodčí a startovní proces se opakuje. 

Rozhodčí, kteří kontrolují správný průběh startu, signalizují vlajkami chybně 

provedený start; 
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e) Platný start, s předčasným startem některých závodníků: v případě 

předčasného odstartování několika závodníků mohou rozhodčí, kteří kontrolují 

správný průběh startu označit start za platný, a závod může pokračovat. Pro 

identifikaci závodníků, kteří odstartovali předčasně, může být použit foto a 

video záznam. Předčasně startující závodníci budou potrestání časovou 

penalizací v T1. V závodech štafet musí trest absolvovat závodníka na prvním 

úseku. 

f) Stejný postup na startu je uplatněn i ve všech závodech multisport, kde je 

první disciplínou běh.  

 4.7. Start (závodníci Age Group, Paratriatlon) 

a) Závodníci jsou v předstartovním prostoru řazeni dle příslušných startovních 

vln; 

b) Závodníci jsou vyvoláváni do prostoru startu a obsazují startovní pozice dle 

instrukcí rozhodčích; 

c) Jakmile jsou všichni závodníci na startovních pozicích, ozve se pokyn „On 

Your Marks!“ (Na místa!) 

d) Kdykoli po hlasovém povelu může být dán povel ke startu, a to zatroubením 

klaksonu. Po tomto povelu se závodníci musí pohybovat vpřed; 

e) Chybný start: v případě předčasného startu, kdy několik závodníků odstartuje 

před zazněním startovního signálu, je opakovaným signálem houkačky a 

zablokováním plavecké tratě kajaky signalizován chybný start. Závodníky se 

vrátí zpět na původní vybraná startovní místa a start se opakuje; 

f) Platný start, s předčasným startem některých závodníků: v případě 

předčasného odstartování několika závodníků mohou rozhodčí, kteří kontrolují 

správný průběh startu označit start za platný, a závod může pokračovat. Pro 

identifikaci závodníků, kteří odstartovali předčasně, může být použit foto a 

video záznam. Předčasně startující závodníci budou potrestání časovou 

penalizací v T1. V závodech štafet musí trest absolvovat závodníka na prvním 

úseku. 

g) Stejný postup na startu je uplatněn i ve všech závodech multisport, kde je 

první disciplínou běh.  

h) Závodníci, kteří odstartují s jakoukoli vlnou, která startuje před vlnou, do které 

byl závodník původně zařazen, budou diskvalifikováni; 
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i) Závodníci, kteří zmeškají start vlastní vlny, mohou se svolením rozhodčího na 

startu odstartovat později. Jejich startovní čas je čas startu vlny, do které byli 

původně zařazeni. 

 4.8. Start (závody s intervalovým startem) 

a) Závodníci zodpovídají za to, že budou na startu včas; 

b) Každý jednotlivý start by měl být zaznamenán na kameru; 

c) Rozhodčí na startu zodpovídají za sjednocení časomíry na startu a 

časoměřičů; 

d) Rozhodčí na startu musí zajistit každému závodníkovi možnost odstartovat ve 

správný čas. Asistent, odpovědný za zaznamenání jakéhokoliv chybného 

postupu na startu, musí být v blízkosti startéra. Startovní čas každého 

závodníka musí být vedle elektrického měření zajišťován i ručním měřením, 

pro případné pozdější rozhodnutí Soutěžního výboru o tom, že závodníkův 

opožděný start byl způsoben zásahem vyšší moci; 

e) Závodníci jsou vyvoláváni do prostoru startu a obsazují startovní pozice dle 

instrukcí rozhodčích; 

f) Všichni závodníci se musí dostavit do prostoru startu deset minut před jejich 

časem startu; 

g) Pět minut před startem budou závodníci vyzváni, aby byli připraveni na 

konkrétním místě v prostoru startu; 

h) Jednu minutu před startem budou závodníci vyzváni, aby vstoupili do vody 

nebo aby se připravili před startovní čarou; 

i) Jakmile jsou všichni závodníci připraveni na svých pozicích, je zahájena 

„startovní procedura“. Závodníci jsou vyzváni povelem „On Your Marks!“; 

j) Startovní signál (klakson) se ozve přesně v okamžiku, kdy je čas startu 

konkrétního závodníka nebo vlny; 

k) Závodník, který odstartuje předčasně v závodě s platným startem, není 

povolán zpět na start; 

l) Všichni předčasně startující závodníci obdrží trest časové penalizace v T1; 

m) Všichni závodníci, kteří odstartují před zahájením „Startovní procedury“, nebo 

s vlnou, do které nebyli původně zařazeni, budou diskvalifikováni; 

n) Závodníci, kteří zmeškají start vlastní vlny, mohou se svolením rozhodčího na 

startu odstartovat později; 
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o) Jejich startovní čas je čas startu vlny, do které byli původně zařazeni, a není 

možné zohlednit odpočet jejich aktuálního času startu. 

 4.9. Start (závody s „časovkářským“ startem) 

a) Při soutěžích s tímto typem startu budou aplikovány postupy a metody 

uvedené v článku 4.8 Soutěžních pravidel ITU. Použitelné zpravidla pro 

soutěže s časovkářským startem kategorií Age Group a v soutěžích s 

kvalifikačními předkoly: 

i. závodníci zodpovídají za to, že budou na startu včas; 

ii. každý jednotlivý start by měl být zaznamenán na kameru; 

iii. rozhodčí na startu zodpovídají za sjednocení časomíry na startu a 

časoměřičů; 

iv. rozhodčí na startu musí zajistit každému závodníkovi možnost odstartovat 

ve správný čas. Asistent, odpovědný za zaznamenání jakéhokoliv 

chybného postupu na startu, musí být v blízkosti startéra. Startovní čas 

každého závodníka musí být vedle elektrického měření zajišťován i ručním 

měřením, pro případné pozdější rozhodnutí Soutěžního výboru o tom, že 

závodníkův opožděný start byl způsoben zásahem vyšší moci; 

v. závodníci se v prostoru startu řadí dle pořadí na startu; 

vi. závodníci jsou startérem informováni zbývajícím čase do jejich startu, a to 

15 a 5 sekund před startem; 

vii. startér signalizuje start elektronickým nebo manuálně ovládaným 

klaksonem; 

viii. závodník, který odstartuje před zazněním signálu, bude povolán zpět na 

start. Pokud tak neučiní a pokračuje v závodě, bude diskvalifikován. 

Závodníci, kteří zmeškají svůj startovní čas, mohou se svolením 

rozhodčího na startu odstartovat později, ale jejich závodní čas se počítá 

od původně stanoveného času startu.  

 4.10. Start (závody s postupným startem) 

a) Tento typ startu je obzvláště vhodný pro závody na dlouhých tratích s 

masovou účastí. Mohou být použity i v závodech na kratších tratích, pokud se 

jedná o závody bez povoleného draftingu, nebo v závodech, kde podmínky 

neumožňují bezpečný hromadný start; 

b) Tento typ startu je možný pouze v soutěžích kategorie Age Group; 
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c) Hromadný start neproběhne; 

d) Rozhodčí na startu může „Startovní proceduru“ kdykoli přerušit; 

e) V případě jakéhokoli konfliktu na startu určuje čas startu každého závodníka 

rozhodčí; 

f) Pokud je u závodníka zaregistrováno více časů startu, platí první čas startu; 

g) Závodníci, kteří odstartují s jakoukoli vlnou, která startuje před vlnou, do které 

byl závodník původně zařazen, budou diskvalifikováni; 

h) Závodníci, kteří zmeškají start vlastní vlny, mohou se svolením rozhodčího na 

startu odstartovat později. Jejich startovní čas je čas prvního startujícího ve 

vlně, do které byli původně zařazeni. 

 

 4.11. Vybavení 

a) Plavecká čepička: 

i. všichni závodníci musí použít přidělenou oficiální plaveckou čepičku 

daného závodu; 

ii. při aquatlonu mohou mít závodníci oficiální čepičku a plavecké brýle u 

sebe již při první disciplíně - běhu, ale obléci/nasadit si obojí mohou až v 

depu před plaváním; 

iii. čepičky zajistí ITU nebo LOC; 

iv. pokud závodník použije současně dvě plavecké čepičky, druhá čepička 

nesmí nést žádné reklamy. Obě čepičky musí být nasazené již před 

zahájením předstartovních procedur, oficiální čepička navrch; 

v. na oficiální čepičce nesmí být žádné sponzorské logo, vyjma log dodaných 

ITU nebo LOC; 

vi. závodníci nesmí čepičku jakkoli upravovat nebo měnit; 

vii.  nepoužití oficiální plavecké čepičky nebo její nahrazení jinou může vyústit 

v penalizaci až na úroveň diskvalifikace; 

b) Triatlonové dresy/kombinézy: 

i. závodníci smí závodit pouze v dresech, schválených pro použití při 

soutěžích s plaváním bez neoprenu; 

ii. triatlonový dres smí být vyhotovené pouze ze 100% textilního materiálu, 

který je definován jako materiál sestávající z přírodních a/nebo 

syntetických, individuálních a nekonsolidovaných přízí, používaných k 

vytvoření látky tkaním, svazováním a/nebo pletením (to se obecně týká 
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obleků vyrobených pouze z nylonu nebo lycry, které neobsahují žádný 

pogumovaný materiál, jako je polyuretan nebo neopren); 

iii. pokud se jedná o závod s plaváním bez neoprenu, nesmí mít závodník 

žádnou část dresu, která by zakrývala paže nebo nohy pod koleny, vyjma 

situací uvedených v bodě 2.8.c) iii.; 

iv. triatlonový dres musí být v souladu s příslušnými směrnicemi, týkajícími se 

povolené identifikace (Authorised Identifications). 

c) Plavky/plavecké kombinézy: 

i. plavky mohou být po plavecké části svlečeny/převlečeny, vyjma závodů na 

Standardní a kratší tratě; 

ii. plavky/plavecké kombinézy smí být vyhotovené pouze ze 100% textilního 

materiálu, který je definován jako materiál sestávající z přírodních a/nebo 

syntetických, individuálních a nekonsolidovaných přízí, používaných k 

vytvoření látky tkaním, svazováním a/nebo pletením (to se obecně týká 

obleků vyrobených pouze z nylonu nebo lycry, které neobsahují žádný 

pogumovaný materiál, jako je polyuretan nebo neopren); 

iii. plavky/plavecké kombinézy musí být v souladu s příslušnými směrnicemi 

pro neopreny, týkajícími se povolené identifikace (Authorised 

Identifications) pro soutěže na středních a dlouhých tratích. 

d) Neopreny: 

i. tloušťka (materiálu) neoprenu nesmí být v žádném místě vyšší, než 5mm. 

Pro dvoudílné neopreny platí, že v místě překrytí nesmí součet výšek 

materiálu obou částí překročit 5mm; 

ii. jakékoli přizpůsobení neoprenu (kapsy, chlopně, ploutvičky apod.), které 

poskytuje výhodu, nebo ohrožuje ostatní závodníky, je zakázané; 

iii. všechny vnější části neoprenu musí při plavání těsně přiléhat k 

závodníkovu tělu; 

iv. neopren může krýt všechny části těla, vyjma obličeje, rukou a chodidel; 

v. délka zipu není limitována; 

vi. neopren musí být v souladu s příslušnými směrnicemi, týkajícími se 

povolené identifikace (Authorised Identifications). 

e) Nepovolené vybavení: 

i. závodníci nesmí při plavání použít: 

◦ jakákoli pomocná pohonná zařízení; 
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◦ nic, co by je nadnášelo; 

◦ rukavice; 

◦ ponožky, vyjma závodů, kde je použití neoprenu povinné; 

◦ neopren, nebo jakoukoli jeho část, pokud je plavání bez neoprenu; 

◦ neschválené plavky a dresy; 

◦ šnorchly; 

◦ oficiální startovní čísla (pouze při závodech bez neoprenu); 

◦ sluchátka, hlavové sety a technické ucpávky uší, které kryjí nebo 

ucpávají uši, vyjma ochranných ucpávek uší; 

◦ jakékoli bezpečnostní nafukovací pomůcky, pokud jsou nasazeny na 

těle. Při jejich použití musí závodník odstoupit ze závodu. 

ii. jakékoli ozdoby a klenoty, které ohrožují majitele nebo ostatní závodníky. 

(Závodníci mohou být vyzváni k odložení těchto předmětů). 

5. Cyklistika 

 5.1. Základní pravidla 

a) Závodník nesmí: 

i. blokovat ostatní závodníky; 

ii. jet na kole s odhaleným tělem; 

iii. pohybovat se vpřed, aniž by byl jakkoli v kontaktu se svým kolem; 

iv. použít během závodu jiné kolo, než to, se kterým absolvoval přejímku kola. 

b) Nebezpečné chování:  

i. závodník musí respektovat specifické podmínky a pravidla provozu pro 

danou událost, pokud rozhodčí neurčí jinak; 

ii. závodník, který musí z bezpečnostních důvodů opustit trať závodu, se na 

ni musí vrátit, aniž by tím získal jakoukoli výhodu. Pokud tímto krokem 

získá výhodu, bude potrestán časovou penalizací. Svůj trest musí 

absolvovat v depu (platí pro kategorie Age Group). Ostatní kategorie 

absolvují trest v PB na trati běhu; 

iii. nebezpečná jízda může být penalizována. To se týká např. (ale nejen) 

předjíždění ze špatné strany. 
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 5.2. Vybavení 

a) V zásadě platí, že pravidla UCI, platná vždy k 1.lednu daného roku, platí pro 

všechny triatlonové závody, včetně předzávodních seznámení s tratí a 

oficiálních tréninků: 

i. pravidla UCI pro silniční závod – pro všechny závody v triatlonu a duatlonu 

s povoleným draftingem; 

ii. pravidla UCI pro časovku – pro všechny závody v triatlonu a duatlonu se 

zakázaným draftingem; 

iii. pravidla UCI MTB – závody v zimním triatlonu a v terénním triatlonu a 

duatlonu. 

b) Kolo je zde specifikováno jako dopravní prostředek poháněný výhradně 

lidskou silou, se dvěma koly o stejném průměru. Přední kolo musí být řiditelné, 

zadní kolo je poháněno systémem, kterým je prostřednictvím řetězu spojeno s 

pedály. Kolo je jiný výraz pro bicykl. V těchto pravidlech bude nadále používán 

výraz kolo. Kolo musí splňovat podmínky a náležitosti, uvedené v 

následujících odstavcích: 

c) Závody s povoleným draftingem. Kategorie Elite, U23, Junior a Dorost: 

i. rám: 

◦ rám kola musí mít klasický tvar, tedy uzavřený trojúhelník, tvořený třemi 

rovnými nebo zužujícími se trubkami kulatého, oválného, zploštělého 

nebo kapkovitého průřezu. Zakončení každého prvku musí tvořit 

přímku. Spojovací body jednotlivých prvků rámu musí splňovat tyto 

podmínky: horní rámová trubka spojuje vrchní část hlavové trubky a 

vrchní část sedlové trubky; sedlová trubka (ze které musí vyčnívat 

samostatná sedlovka) musí být v dolní části pevně spojena se středem 

rámu, stejně tak i hlavová trubka – spojení všech tří hlavních trubek 

musí tvořit uzavřený trojúhelník. Zadní trojúhelníky musí být tvořeny 

pevným spojením sedlové trubky, sedlových vzpěr a zadní vidlicí. 

Sedlové vzpěry musí být k sedlové trubce připevněny v bodech, které 

spadají do vymezení pro sklon horní rámové trubky. Maximální průměr 

jednotlivých prvků rámu je 8cm, minimální průměr je 2,5cm. Pro zadní 

sedlové vzpěry a zadní vidlici je minimální průměr prvků 1cm. Minimální 

průměr prvků přední vidlice je 1cm. Trubky přední vidlice mohou být 
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rovné i zakřivené. Maximální povolený poměr jakýchkoli dvou rozměrů 

v průřezu jakékoli trubky je 1:3;  

◦ maximální délka kola je 185cm, maximální šířka 50cm; 

◦ výška kola měřena od podložky do středu kola (střed hřídele pedálů) 

smí být v rozmezí 24 – 30cm; 

◦ vzdálenost mezi vertikálami vedenými středem kola a středem předního 

kola může být v rozmezí minimálně 54cm a maximálně 65cm; 

◦ kapotáž kola je zakázána. Jakékoli zařízení, nebo zásah do struktury 

nebo konstrukce kola, které má za cíl snížení odporu vzduchu nebo 

zrychlení pohonu kola, jako např. ochranné kryty, kapotáže apod. jsou 

zakázané; 

◦ kola, opatřená homologační značkou UCI Road Race (kód 

RD) jsou v závodech ITU s povoleným draftingem vždy povolena, i když 

nesplňují kterékoli z pravidel, uvedených výše v bodě 5.2 c) i. 

◦ kola, opatřená homologační značkou UCI Time Trial (kód 

TT) jsou zakázána, pokud nesplňují výše uvedená pravidla. 

ii. nastavení sedla (kategorie Elite a U23):  

◦ vertikála vedená přes špičku sedla nesmí být méně než 5cm (u mužů) a 

2cm (u žen) za vertikálou, procházející středem kola a závodník nesmí 

mít možnost tyto meze během závodu jakoukoli úpravou překročit; 

◦ obvyklý poměr délky stehenní a holenní kosti je přibližně 56% : 44%. 

Pokud se poměr délek blíží poměru 50% : 50%, může být zvážena 

výjimka; 

◦ závodníkova příslušná NF může do 30 dnů před závodem požádat o 

výjimku z tohoto pravidla. Tříčlenná komise bude rozhodovat ve 

složení:  

 1 zástupce nominovaný Technickou komisí ITU; 

 1 zástupce nominovaný Trenérskou komisí ITU; 

 1 zástupce nominovaný Zdravotní a antidopingovou komisí 

ITU. 
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iii. netradiční a neobvyklá kola: 

◦ netradiční a neobvyklá kola nebo doplňky jsou zakázány, pokud nebyly 

30 dnů před závodem předloženy Technické komisi ITU ke schválení; 

◦ pokud jsou všechna ostatní kritéria pravidel ITU splněna, pak musí být 

žádost doplněna veškerou obrazovou dokumentací požadovaných 

úprav a doplňků. Postup je popsán v Dodatku P; 

◦ seznam a katalog všech dříve podaných žádostí o schválení je k 

dispozici na webových stránkách ITU, včetně rozhodnutí o schválení či 

zamítnutí. Formulář pro podání žádosti o schválení změn či vybavení je 

k dispozici na webových stránkách ITU; 

iv. loga a nalepovací startovní čísla: 

◦ na kole smí být pouze loga výrobce kola a odpovídajících doplňků; 

◦ loga nesmí překážet nebo znemožnit řádné umístění startovních čísel; 
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◦ na závodním kole smí být závodníkovo jméno, příjmení nebo iniciály, a 

to v jednom vyobrazení na horní rámové nebo sedlové trubce, o 

velikosti max. 10cm2; 

◦ nalepovací startovní čísla dodaná ITU nebo LOC musí být na kole 

umístěna dle dodaných instrukcí, bez jakékoli úpravy. 

d) Závody se zakázaným draftingem, a závody s povoleným draftingem pro 

kategorie Age Group: 

i. rám: 

◦ maximální délka kola je 185cm, maximální šířka 50cm; 

◦ výška kola měřena od podložky do středu kola (střed klikové hřídele) 

smí být v rozmezí 24 – 30cm; 

◦ vzdálenost mezi vertikálami vedenými středem kola a středem předního 

kola může být v rozmezí minimálně 54cm a maximálně 65cm; 

◦ rám kola musí mít klasický tvar, tedy trojúhelník, tvořený třemi rovnými 

nebo zužujícími se trubkami kulatého, oválného, zploštělého nebo 

kapkovitého průřezu. Současně jsou za přijatelné považovány rámy bez 

sedlové trubky, tzv.“Diamond shape“, případně rámy, kde zadní 

sedlové vzpěry nejsou připojeny k sedlové trubce v její horní části; 

◦ kola, opatřená homologační značkou UCI Time Trial (kód 

TT) jsou v závodech ITU s povoleným draftingem vždy povolena, i když 

nesplňují kterékoli z pravidel, uvedených výše v bodě 5.2 d) i; 

ii. nastavení sedla: 

◦ vertikála vedená přes špičku sedla nesmí být více než 5cm před a více než 

15cm za vertikálou, procházející středem kola a závodník nesmí mít 

možnost tyto meze během závodu jakoukoli úpravou překročit; 
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iii. netradiční a neobvyklá kola: 

◦ netradiční a neobvyklá kola nebo doplňky jsou zakázány, pokud nebyly 

30 dnů před závodem předloženy Technické komisi ITU ke schválení. 

Pokud jsou všechna ostatní kritéria pravidel ITU splněna, pak musí být 

žádost doplněna veškerou obrazovou dokumentací požadovaných 

úprav a doplňků. Postup je popsán v Dodatku P. Seznam a katalog 

všech dříve podaných žádostí o schválení je k dispozici na webových 

stránkách ITU, včetně rozhodnutí o schválení či zamítnutí. Formulář pro 

podání žádosti o schválení změn či vybavení je k dispozici na 

webových stránkách ITU; 

 

iv. loga a nalepovací startovní čísla: 

◦ na kole smí být pouze loga výrobce kola a odpovídajících doplňků; 

◦ loga nesmí překážet nebo znemožnit řádné umístění startovních čísel; 
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◦ na závodním kole smí být závodníkovo jméno, příjmení nebo iniciály, a 

to v jednom vyobrazení na horní rámové nebo sedlové trubce, o 

velikosti max. 10cm2; 

◦ nalepovací startovní čísla dodaná ITU nebo LOC musí být na kole 

umístěna dle dodaných instrukcí, bez jakékoli úpravy. 

e) Kola: 

i. žádné kolo nesmí obsahovat jakýkoli mechanismus, schopný ho uvádět do 

pohybu; 

ii. galusky musí být správně a pevně nalepeny na ráfek, rychloupínáky musí 

být pevně utaženy a kola musí být pevně a bezpečně upevněna ve 

vidlicích; 

iii. každé kolo (přední i zadní) musí být bržděno vlastní nezávislou brzdou; 

iv. jednotlivá kola mohou být měněna pouze v oficiální „Wheel station“, pokud 

je tato k dispozici; 

v. rozhodčí na Wheel station poskytnou závodníkovi na výměnu správné 

/odpovídající kolo. Závodník je sám zodpovědný za výměnu a řádné 

upevnění kola. Kola, označená jménem konkrétního závodníka nebo týmu 

nesmí být jinak použita; 

vi. pro závody s povoleným draftingem kategorií Elite, U23, Junior a Dorost 

mohou být použita kola, která jsou uvedena v seznamech kol, povolených 

UCI (platí oba seznamy, pro kola povolená před datem 1.ledna 2016 i pro 

kola povolená po tomto datu). Kola, která nejsou v těchto seznamech 

uvedena, musí splňovat následující podmínky:  

◦ průměr kola může být maximálně 70cm a minimálně 55cm, včetně 

pláště/galusky; 

◦ obě kola (přední i zadní) musí mít stejný průměr; 

◦ kola (každé) musí být vypletena minimálně 20 kovovými dráty; 

◦ maximální rozměr ráfku je 25mm, na každé straně; 

◦ ráfek musí být ze slitiny; 

◦ všechny díly/komponenty musí být identifikovatelné a komerčně 

dostupné.  

vii. pro závody s povoleným draftingem kategorií Age Group musí kola: 

◦ být vypletena alespoň 12 dráty; 
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◦ disková kola nejsou povolena. 

viii. pro závody se zakázaným draftingem jsou povoleny kryty zadního kola. 

Nicméně, rozhodnutím TD mohou být z důvodu zajištění bezpečnosti 

zakázány, např. při silném větru.  

f) Řídítka: 

i. pro závody s povoleným draftingem kategorií Elite, U23, Junior a Dorost 

platí pro použití řídítek tato pravidla: 

◦ smějí být použita pouze tradiční řídítka. Konce řídítek musí být 

zaslepené; 

◦ nástavce včetně přemostění/spojení nesmí přesahovat přední linii 

brzdových pák; 

◦ nástavce musí mít továrně zpracované přemostění, nebo se musí na 

vrcholu vzájemně těsně dotýkat; 

◦ na nástavcích nesmí být připevněny brzdové ani řadicí páky. Výškový 

rozdíl mezi nejvyšším bodem nástavců a vrchní plochou loketních 

opěrek nesmí překročit 10cm; 

◦ na řídítkách ani nástavcích nesmí být připevněny žádné nosiče ani 

lahve s občerstvením. 

ii. pro závody s povoleným draftingem kategorií Age Group platí pro použití 

řídítek tato pravidla: 

◦ smějí být použita pouze tradiční řídítka. Konce řídítek musí být 

zaslepené; 

◦ nástavce nejsou povoleny.  
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iii. pro závody se zakázaným draftingem platí pro použití řídítek tato pravidla: 

◦ pro tento typ závodů mohou být použita řídítka a nástavce, 

nepřesahující přední hranu předního kola. Dvoudílné nástavce nemusí 

být v žádném bodě spojené. Všechny konce řídítek a nástavců musí být 

zaslepené. 

g) Helmy, přilby: 

i. přilby musí být schváleny národním akreditovaným zkušebním ústavem, 

uznávaným NF přidruženou k ITU; 

ii. přilba musí být používána při všech oficiálních aktivitách soutěže, kdy 

závodník používá kolo: v závodě, při seznamovací jízdě na trati i v 

tréninku; 

iii. jakékoli úpravy přilby nebo její části, včetně upevňovacích popruhů (vyjma 

nastavení), jsou zakázané; 

iv. přilba musí být stále pevně připnuta a správně nasazena, a to i v případě 

jakéhokoli oděvního doplňku nasazeného pod přilbou, a to po celou dobu, 

kdy má závodník v držení kolo. Tedy od momentu jeho vyzvednutí ze 
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stojanu v depu až do jeho umístění zpět na stojan po ukončení cyklistické 

části závodu; 

v. pokud závodník z jakéhokoli důvodu opustí trasu závodu, smí přilbu 

rozepnout a sundat až poté, kdy je i s kolem mimo oficiální hranice 

cyklistické trasy závodu a až po sesednutí z kola. Stejně tak musí mít 

nasazenou a připnutou helmu dříve, než se vrátí zpět na trasu závodu a 

nasedne na kolo; 

vi. nalepovací startovní čísla dodaná ITU nebo LOC musí být nalepena na 

přední část přilby a po obou jejích stranách. Žádné další varianty a jiné 

polepy nejsou přípustné; 

vii. okolo polepu se startovním číslem musí být zachován volný prostor 

minimálně 1,5 cm, aby byla zajištěna dobrá viditelnost startovního čísla; 

viii. přilba smí mít jakoukoli barvu a design. 

h) Ploché pedály: 

i. použití plochých pedálů je povoleno pouze, pokud jejich konstrukce a 

mechanismus zajišťují bezproblémové uvolnění nohy v případě pádu. 

i) Diskové brzdy: 

i. diskové brzdy jsou povoleny. 

j) Zakázané doplňky, vybavení: 

i. mezi zakázané doplňky patří např. (ale nejen): 

◦ sluchátka, hlavové sety, technické ucpávky uší a chytré „smart“ přilby, 

které kryjí nebo ucpávají uši; 

◦ skleněné obaly; 

◦ zpětná zrcátka ; 

◦ celá kola nebo jejich díly, které nevyhovují těmto pravidlům; 

◦ dresy, které nesplňují podmínky ITU pravidel pro oblékání. 

k) Jakýkoliv doplněk nebo zařízení, které má závodník v průběhu cyklistické části 

u sebe nebo umístěné kdekoli na kole, musí být povoleno Hlavním rozhodčím 

při přejímce před závodem. Musí být vždy pevně a bezpečně připevněné, aby 

nedošlo k ohrožení ostatních účastníků závodu; 

l) Pro použití mobilních kamer a fotoaparátů platí, kromě podmínky jejich 

předchozího schválení Hlavním rozhodčím, že kopie všech pořízených 

záznamů musí být poskytnuty ITU. Jejich komerční použití podléhá souhlasu 

ITU.  
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 5.3. Přejímka kol 

a) Přejímka kol může zahrnovat všechny položky uvedené v článku 5.2; 

b) Před závodem bude při vstupu do prostoru depa provedena vizuální kontrola 

kola. Hlavní rozhodčí zkontroluje, jestli kolo vyhovuje podmínkám Soutěžních 

pravidel ITU; 

c) Závodníci mohou po předzávodním briefingu požádat Hlavního rozhodčího o 

posouzení, jestli jsou jejich kola legální; 

d) Každý registrovaný závodník může k přejímce kol a do depa pouze s jedním 

kolem; 

e) Všichni závodníci musí umístit kolo na své místo v depu před jeho uzavřením. 

Pokud závodník nemůže z jakéhokoli důvodu vyhovět této podmínce, musí 

informovat Hlavního rozhodčího.  

 5.4. Dojetí, předstižení o kolo (okruh) 

a) V soutěžích kategorií Elite, U23, Junior, Dorost a v závodě smíšených štafet 

platí, že závodník, který je v průběhu cyklistické části závodu dojet o kolo, 

bude rozhodčími bezodkladně vyřazen ze závodu. Z bezpečnostních důvodů 

může rozhodčí rozhodnout o vyřazení ze závodu i dříve, než dojde k 

faktickému předstižení, např., pokud je vedoucí závodník za posledním ve 

vzdálenosti menší než 100m a rozhodčí si je bezpochyby jist, že by k dostižení 

došlo. Toto ustanovení pravidel může změnit TD s přihlédnutím k výjimkám 

uvedeným v článku 1.5. 

 5.5. Drafting, hákování 

a) Základní pokyny: 

i. rozlišujeme dva základní typy závodů, v závislosti na povoleném nebo 

zakázaném draftingu: 

 závody s povoleným draftingem / hákové; 

 závody se zakázaným draftingem / bezhákové. 

ii. závody jsou na hákové a bezhákové děleny dle následující tabulky:  

Povolen - ANO 
Nepovolen - NE 

Junior 
a dorost 

U23 Elite Age Group Paratriatlon 

TRIATLON 

Tým. štafeta ANO ANO ANO ANO  

Super Sprint   ANO NE  



 

51 

 

Sprint ANO ANO ANO OBĚ var. NE 

Standard  ANO ANO NE NE 

Střední a Dlouhý   NE NE NE 

DUATLON  

Tým. štafeta ANO ANO ANO  

Sprint ANO ANO ANO OBĚ var. NE 

Standard  ANO ANO NE NE 

Střední a Dlouhý  NE NE NE 

AQUATLON  

ZIMNÍ  ANO 

TERÉNNÍ  
TRI a DUATLON 

ANO 

AQUABIKE    NE  

 
b) Závody s povoleným draftingem: 

i. je zakázáno hákování mezi pohlavími; 

ii. je zakázáno hákování mezi závodníky, kteří jsou v jiném okruhu; 

iii. je zakázáno jet v zákrytu (hákovat) za automobilem nebo motocyklem.  

c) Závody se zakázaným draftingem: 

i. je zakázáno jet v zákrytu (hákovat) za jiným závodníkem, nebo za 

automobilem a motocyklem. Závodník musí odmítnout jakoukoli snahu 

jiného závodníka o jízdu v zákrytu; 

ii. závodník má právo zaujmout na trati jakoukoli pozici, pokud tuto dosáhl 

jako první a bez kontaktu s jinými závodníky. Pokud zaujme pozici, musí 

ponechat jiným závodníkům dostatečný prostor, aby se mohli po trati 

normálně pohybovat, aniž by muselo docházet ke vzájemnému kontaktu. 

Dostatečný prostor musí být k dispozici i před vzájemným předjížděním a 

míjením; 

iii. závodník, který se dostane do situace, která umožňuje vzájemné hákování, 

zodpovídá za to, že této situace nevyužije.  

iv. drafting/hákování je charakterizováno jako pohyb v „draft“ zóně jiného kola 

nebo vozidla: 

 draft zóna v závodech na střední a dlouhé tratě: tato zóna je dlouhá 

12metrů a počítá se od přední hrany předního kola. Závodník může 

vstoupit do této draft zóny jiného závodníka, ale musí být jasně zřetelná 
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jeho snaha o rychlý pohyb vpřed a o včasné opuštění zóny. Maximální 

doba pro průjezd zónou jiného závodníka je 25sekund; 

 draft zóna v závodech na tratích Standard a kratších: tato zóna je 

dlouhá 10metrů a počítá se od přední hrany předního kola. Závodník 

může vstoupit do této draft zóny jiného závodníka, ale musí být jasně 

zřetelná jeho snaha o rychlý pohyb vpřed a o včasné opuštění zóny. 

Maximální doba pro průjezd zónou jiného závodníka je 20sekund; 

 draft zóna motocyklu: tato zóna je 15m za motocyklem. Vztahuje si na 

závody s povoleným draftingem; 

 draft zóna automobilu: tato zóna je 35m za automobilem. Vztahuje si na 

závody s povoleným draftingem. 

v. vstup a pohyb v draft zóně: závodník může vstoupit do draft zóny jiného 

závodníka za těchto okolností: 

 při předjíždění, pokud vyvíjí odpovídající úsilí pro co nejrychlejší 

předjetí/opuštění zóny; 

 z bezpečnostních důvodů; 

 100m před, a nebo za občerstvovací stanicí nebo depem; 

 v prudké zatáčce; 

 v místech na trati, která vymezí Hlavní rozhodčí: z důvodu zúžení trati, 

stavby, v prostoru obrátky nebo z bezpečnostních důvodů. 

vi. předjíždění: 

 závodník je předjet v okamžiku, kdy soupeřovo přední kolo je před 

úrovní jeho předního kola; 

 předjížděný závodník musí opustit draft zónu předjíždějícího závodníka 

tak, že plynule zaostává za předjíždějícím závodníkem, aniž by 

zrychloval a využíval zákrytu vpředu jedoucího soupeře. Snaha o 

zpětné předjetí tohoto soupeře může vyústit v penalizaci; 

 závodník, který zůstává v draft zóně předjíždějícího závodníka 

nepřiměřeně dlouhou dobu, bude penalizován; 

 závodník se musí pohybovat na straně vytyčené trasy a nesmí blokovat 

ostatní soupeře. Za blokování se považuje jakákoli situace, kdy vpředu 

jedoucí závodník svým pohybem po trati znemožňuje předjetí 

soupeřům, kteří jedou za ním; 
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 TD při předzávodním briefingu upřesní, z které strany je možno 

předjíždět pomaleji jedoucí soupeře.  

vii. Na obrázcích níže jsou zobrazeny události, kdy je uplatněno pravidlo pravé 

ruky: 

     Tratě Standard a kratší 10m 

     střední a delší tratě  15m 

 5.6. Penalizace za drafting/hákování 

a) Je zakázáno hákovat v závodě se zakázaným draftingem; 

b) Rozhodčí musí všechny závodníky, kteří se proviní hákováním upozornit, že 

se jich týká časová penalizace. Toto upozornění musí být jasné a 

jednoznačné; 

c) Potrestaný závodník musí zastavit hned v dalším PB a absolvovat trest v 

délce, odpovídající typu závodu. Jednu minutu pro závody na tratích Sprint, 

dvě minuty na tratích Standard a pět minut na středních a dlouhých tratích; 

d) Je odpovědností každého závodníka, že zastaví a absolvuje trest v příslušném 

PB. Neabsolvování trestu znamená diskvalifikaci; 

e) Druhé provinění proti pravidlům o draftingu v jednom závodě na tratích 

Standard a kratší znamená diskvalifikaci; 

f) Třetí provinění proti pravidlům o draftingu v jednom závodě na středních a 

dlouhých tratích znamená diskvalifikaci; 

g) Proti trestu za drafting se nelze odvolat. 

 5.7. Blokování, bránění v předjetí 

a) závodník se musí pohybovat na straně vytyčené trasy a nesmí blokovat 

ostatní soupeře. Za blokování se považuje jakákoli situace, kdy vpředu jedoucí 

závodník svým pohybem po trati znemožňuje předjetí soupeřům, kteří jedou 

za ním. Blokující závodník obdrží Žlutou kartu a hned v následujícím PB musí 

zastavit a absolvovat přidělený trest. 
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6. Běh 

 6.1. Základní pravidla 

a) Závodníci na trati běhu: 

i. běží nebo jdou; 

ii. mají na sobě pás se startovním číslem. Platí vždy pro soutěže kategorie 

Age Group. V ostatních případech může o povinnosti použití st. čísel 

rozhodnout TD. Závodníci jsou o této povinnosti informováni na 

předzávodním briefingu;  

iii. nemohou jít procházkovým tempem; 

iv. nesmějí mít odhalené tělo; 

v. nesmějí mít nasazenou cyklistickou přilbu; 

vi. nesmějí při změnách směru používat k zachycení pevné body – stromy, 

patníky apod.; 

vii. nesmějí být na trati nebo podél trati doprovázeni žádnými nezávodícími 

osobami - vodiči, týmovými kolegy, trenéry, manažery apod; 
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viii. nesmí běžet společně a udržovat/udávat tempo s žádnými soupeři, kteří je 

doběhli o kolo (nebo více) – toto pravidlo platí pouze pro kategorie Elite, 

U23, Junior, Dorost a Paratriatlon. 

 6.2. Cíl – definice 

a) Pro klasifikaci závodníka v cíli je rozhodující moment, kdy jakákoliv část jeho 

trupu protne svislou čáru vedoucí od přední hrany cílové čáry.  

 6.3. Bezpečnostní pokyny 

a) Každý závodník plně odpovídá za svůj pohyb a pobyt na trati. Rozhodčí nebo 

zdravotník závodu může kdykoli posoudit další pohyb závodníka jako 

nebezpečný pro něho samostatného nebo pro ostatní účastníky závodu a 

může ho ze závodu odvolat; 

b) Závodník nesmí být v závěrečné cílové rovince doprovázen žádnou 

nezávodící osobou. 

 6.4. Zakázané doplňky, vybavení 

a) sluchátka, hlavové sety, technické ucpávky, které kryjí nebo ucpávají uši; 

b) skleněné obaly; 

c) dresy, které nesplňují podmínky ITU pravidel pro oblékání. 

7. Depo 

 7.1. Základní pravidla 

a) Závodník musí mít přilbu stále pevně připnutu a správně nasazenu od 

momentu vyzvednutí kola ze stojanu v depu před zahájením cyklistické části 

závodu až do jeho umístění zpět na stojan po jejím ukončení; 

b) Závodník smí použít pouze jemu přidělený stojan (pozici na stojanu) na kolo: 

i. při použití klasického stojanu (horizontální tyč) musí být kolo umístěno 

takto: 

 cyklistické depo (T1): kolo je před cyklistikou na stojan zavěšeno za 

špičku sedla tak, aby jeho přední kolo směřovalo po trati závodu. 

Rozhodčí mohou povolit výjimky; 

 běžecké depo (T2): po skončení cyklistické části je možno kolo na tyč 

zavěsit jakýmkoli směrem, buď za řídítka, zavěšením za obě brzdové 

páky, nebo za sedlo, ve vzdálenosti max. 0,5m od vyznačeného 
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závodníkova st. čísla nebo jména. Kolo musí být zavěšeno tak, aby 

nepřekáželo ostatním v pohybu, nebo aby neblokovalo místo jinému 

závodníkovi. 

ii. v případě použití individuálních stojanů musí být na začátku kolo ve 

stojanu upevněno zadním kolem, po cyklistice jakýmkoli. 

c) Závodníci musí v depu všechno vybavení pro další průběh závodu umístit do 

50cm od koše, který slouží k uložení materiálu, použitého v předchozích 

fázích závodu. Pokud v soutěži nejsou používány koše, počítá se těchto 

50cm od svislice, vedoucí od jména nebo st. čísla na stojanu (tyči). Pokud je k 

dispozici koš, tento musí být umístěn ve vzdálenosti do 50cm od stojanu 

označeného jménem nebo st. číslem. Všechen materiál použitý v předchozích 

částech závodu musí být umístěn v příslušném koši, vyjma cyklistických 

treter, které mohou zůstat připevněné v pedálech kola. Materiál je 

považovaný za umístěný do koše, pokud alespoň jedna jeho část je v koši. V 

depu smí zůstat pouze materiál a vybavení použité v průběhu závodu. Vše 

ostatní musí být z depa odstraněno před startem závodu; 

d) Pokud závodník hodlá při druhém běžeckém úseku duatlonového závodu 

použít stejné boty, jako na první část běhu, může tyto při cyklistice nechat 

připravené mimo koš. V každém případě může kdykoli v průběhu závodu 

zůstat mimo koš pouze jeden pár běžeckých treter, které mohou být umístěny 

pouze do vzdálenosti 50cm od koše nebo stojanu označeného jménem / st. 

číslem; 

e) V cyklistickém depu (T1) mohou být tretry, brýle, přilba a další vybavení 

připravené na stojícím kole; 

f) Závodník nesmí v depu překážet a bránit v pohybu ostatním soupeřům; 

g) Závodník nesmí v depu jakýmkoli způsobem manipulovat s vybavením jiného 

závodníka; 

h) Závodník nesmí v depu jet na kole, s výjimkou části závodu, kdy je průjezd 

depem součástí cyklistické trati. Čáry pro nasednutí a sesednutí z kola jsou 

součástí dep T1 a T2; 

i) Závodník smí na kolo nasednout až za čárou pro nasednutí, přičemž alespoň 

jedna noha musí být v plném kontaktu se zemí za touto čarou; 

j) Závodník musí z kola sesednout před čárou pro sesednutí, přičemž alespoň 

jedna noha musí být v plném kontaktu se zemí před touto čarou; 
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k) V rámci depa smí být kolo závodníkem vedeno pouze prostřednictvím tlačení 

jednou nebo oběma pažemi; 

l) Pokud v průběhu nasednutí nebo sesednutí z kola dojde ke ztrátě cyklistické 

tretry nebo jiné části vybavení, bude toto zajištěno rozhodčími do úschovy, 

bez postihu časovou penalizací; 

m) Nahota nebo neslušné odhalování jsou zakázané; 

n) Pokud je průjezd depem součástí cyklistické trati, nesmí závodník v depu 

zastavit; 

o) Jakékoliv označení a zvýraznění vlastního místa v depu je zakázané. 

Ručníky, značky a jiné předměty určené k identifikaci konkrétního místa 

budou rozhodčími odstraněny a závodník o tomto nebude informován; 

p) Upevňovací popruhy přilby v depu musí během první části závodu zůstat 

rozepnuté. 

8. Kategorie soutěží 

 8.1. Mistrovství světa 

a) ITU může organizovat závody Mistrovství světa na tratích a v kategoriích dle 

tabulky: 

 Elite U23 Junior Age Group Paratriatlon 

TRIATLON 

Tým. štafeta ANO ANO (SPOJENÉ)   

Sprint ANO ANO ANO ANO ANO 

Standard ANO ANO  ANO ANO 

Střední  ANO   ANO ANO 

Dlouhý ANO   ANO ANO 

DUATLON 

Tým. štafeta ANO  ANO   

Sprint ANO ANO ANO ANO ANO 

Standard ANO ANO  ANO ANO 

Střední  ANO   ANO ANO 

Dlouhý ANO   ANO ANO 

AQUATLON 

Standard ANO ANO ANO ANO ANO 

Dlouhý ANO   ANO ANO 

ZIMNÍ 
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Tým. štafeta ANO  ANO   

Sprint   ANO ANO ANO 

Standard ANO ANO    

TERÉNNÍ 

Tým. štafeta ANO  ANO   

Sprint   ANO  ANO 

Standard ANO ANO  ANO ANO 

AQUABIKE 

Standard    ANO  

Dlouhý    ANO  

 
b) Národní (NF) a kontinentální federace mohou aplikovat tuto tabulku na své 

vlastní šampionáty; 

c) Národní (NF) a kontinentální federace mohou pořádat vlastní šampionáty na 

tratích Super Sprint a kratší pro závodníky do 15let. Rozhodnutí o případném 

spojení více věkových kategorií je plně v kompetenci Národních (NF) a 

kontinentálních federací. 

9. Ceny a odměny 

 9.1. Finanční ceny (Prize Money) 

a) Základní pravidla:  

i. finanční ceny v soutěžích ITU musí být rozděleny rovnoměrně a ve stejné 

výši mezi muže a ženy. To se týká i výše odměn za jednotlivá pořadí. 

Rozdělení odměn za pořadí musí být v souladu s Pravidly ITU o 

procentuálních odečtech finančních cen, jak je uvedeno v Dodatku H; 

ii. finanční ceny se vyplácejí bez ohledu na případné krácení bodů za příliš 

velký časový odstup za vítězem závodu.  

 9.2. Odměny 

a) Závodníci, kteří se umístí na prvních třech místech v individuálních závodech 

a v závodech smíšených štafet obdrží zlaté, stříbrné a bronzové medaile, 

které jim budou předány při vyhlášení na stupních vítězů; 

b) Kromě toho mohou být medailí nebo pohárem odměněny i první tři týmy. 
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 9.3. Ceny, body a odměny v kombinovaných závodech/kategoriích 

a) V případě, že dojde ke spojení různých závodů, startovních vln nebo různých 

kategorií budou ceny, body a odměny rozděleny dle následující tabulky:  

SPOJENÍ  Ceny a medaile Finanční ceny Body 

Elite a U23 
Elite pro všechny 

U23 pro U23 
CELKOVĚ  CELKOVĚ  

Elite, U23 a Junior 
Elite pro všechny 

U23 pro U23 
Junior pro Junior 

CELKOVĚ  CELKOVĚ  

U23 a Junior 
U23 pro U23 

Junior pro Junior 
CELKOVĚ  CELKOVĚ  

Všechny kategorie 
Elite pro všechny 

Kategorie dle 
kategorií 

CELKOVĚ  CELKOVĚ  

Kontinentální 
mistrovství v 

triatlonu s účastníky 
z jiných kontinnetů 

Pouze pro 
závodníky z 
příslušného 
kontinentu 

CELKOVĚ  
Pouze pro závodníky 

z příslušného 
kontinentu 

Kontinentální 
mistrovství v 
Multisportu s 

účastníky z jiných 
kontinnetů 

Pouze pro 
závodníky z 
příslušného 
kontinentu 

CELKOVĚ CELKOVĚ 

Kontinentální 
poháry 

CELKOVĚ CELKOVĚ 

ITU-CELKOVĚ 
Kontinentální body -  
pouze pro závodníky 

z příslušného 
kontinentu 

 
b) Závodníci z jiných kontinentů mohou závodit na mistrovství kontinentu pouze 

za předpokladu, že závod není plně obsazen závodníky daného kontinentu. V 

tom případě se body a ceny udělují pouze místním závodníkům, ale finanční 

ceny se rozdělují všem závodníkům podle pořadí. Výjimkami z této podmínky 

jsou kontinentální mistrovství v duatlonu a v dlouhém triatlonu, které jsou 

zároveň součástí Světové série. V tom případě se body závodníkům přidělují 

dle celkového pořadí.  

10. Soutěže, závody 

 10.1. Start ve vlnách 

a) Pro zajištění bezpečnosti je stanoven limit pro počty závodníků, startujících 

současně. TD závodu smí tyto limity snížit s ohledem na okolnosti: 
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Elite 55 65 65 70 100 100 100 30 

U23 není 70 není 70 není 100 100 30 

Junior není 70 není 70 není 100 100 30 

Dorost není není není 70 není není není 30 

Semifinále a  
finále všech 

kat. 
90 není 90 90 není není není není 

Paratriatlon 70 110 70 80 80 80 80 není 

Age Group není 200 není 200 500 500 500 200 

(*) Při závodech v dlouhém triatlonu může současně startovat více závodníků, 
pokud se jedná o start z vody, a současně se souhlasem TD závodu. 

 
b) Závodníci jedné kategorie AG mohou být při startu rozdělení do dvou i více 

startovních vln, pokud: 

i. pokud ve všech vlnách startuje podobný počet závodníků; 

ii. závodníci jedné NF budou rovnoměrně a náhodně rozděleni do všech 

startovních vln; 

iii. v případě lichého počtu závodníků jedné NF v kategorii budou tito 

závodníci rozděleni do startovních vln s ohledem na vyrovnání počtu 

startujících ve všech vlnách; 

iv. vítězem kategorie bude závodník s nejrychlejším časem v cíli, bez ohledu 

na to, ve které vlně startoval; 
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v. výsledková listina kategorie AG bude zobrazovat výsledky dle 

nejrychlejších časů, bez ohledu na startovní vlnu; 

vi. startovní vlny jedné kategorie AG musí následovat jedna po druhé; 

vii. v těchto vlnách nesmí startovat závodníci jiných kategorií. 

 10.2. Plavání 

a) TD může v závislosti na příliš prudkém proudu vody zkrátit nebo zrušit 

plaveckou část závodu; 

b) Kvalita vody: 

i. na třech místech plavecké trati budou odebrány vzorky vody. Tyto jsou 

předány ke kontrole. Nejhorší výsledek je brán jako určující pro rozhodnutí 

o povolení plavání. Plavání bude povoleno, pokud naměřené hodnoty 

budou budou vyhovovat toleranci dle typu vody:  

 mořské a pobřežní vody:  

 PH vody mezi 6 a 9; 

 Enterococci ne více, než 100 na 100ml (ktj/100ml); 

 Escherichia coli ne více, než 250 na 100 ml (ktj/100ml); 

 žádný viditelný výskyt červené mořské řasy. 

 vnitrozemské vody: 

 PH vody mezi 6 a 9; 

 Enterococci ne více, než 200 na 100ml (ktj/100ml); 

 Escherichia coli ne více, než 500 na 100 ml (ktj/100ml); 

 sinice (cyanobakterie) ne více než 100 000 buněk/ml. Test se 

provádí pouze v případě viditelného výskytu sinic. U sinic může 

docházet k velmi rychlému nárůstu, proto je v průběhu 14 dnů před 

soutěží požadována každodenní kontrola (odběry), prováděná 

lékařským nebo hygienickým zástupcem LOC. Pokud sinice nejsou 

viditelné, ale voda vykazuje zelené zabarvení a vidtelnost je menší 

než 0,5m, musí být proveden kontrolní odběr a test na sinice. 

 všechny naměřené hodnoty musí být uváděny jako ktj/100ml nebo 

nmp/100ml 

ktj – kolonie tvořící jednotku 

nmp – nejpravděpodobnější číslo 
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c) Pokud test vody vykazuje překročení limitů uvedených výše, plavání bude 

zrušeno, pokud Lékařská a antidopingová komise ITU nerozhodne jinak.  

 10.3. Informace o kvalitě vody a způsob rozhodování 

a) Kvalita vody: 

i. v souladu s pravidly ITU musí LOC provést test kvality vody v lokalitě, kde 

má proběhnout závod: 

 2 měsíce před závodem; 

 7 dnů před závodem; 

 první závodní den celé soutěže, pouze pro statistické účely. 

ii. vyhodnocení testů a dodání výsledků se může lišit v rozmezí 48 až 96 

hodin, v závislosti na použité metodice; 

iii. z toho důvodu se nedoporučuje rozhodovat o odložení soutěže pouze na 

základě dat, která na 100% nereflektují aktuální situaci. 

b) Použité postupy: 

iv. postup v případech (ale nejen), kdy soutěž probíhá v deštivých 

podmínkách, a kdy WHO doporučuje rozhodovat na základě kombinací: 

v. hygienické kontroly; 

vi. rozborů kvality vody; 

vii. předpovědi počasí. 

c) Hygienická kontrola: 

i. vyhodnocuje a posuzuje: 

◦ přítomnost olejů a zápachu fenolu; 

◦ barva vody nesmí vykazovat žádné abnormality; 

◦ viditelnost ve vodě je minimálně 1metr (výjimku může tvořit pouze 

přirozené zabarvení a zakalení); 

◦ okolí vodní plochy znečištěné odpadem může být prostředím s 

výskytem krys; 

◦ vypouštění chladící vody z továren; 

◦ vypouštění odpadních vod z lodí a z okolních domů; 

◦ kolonie hnízdících ptáků; 

◦ výskyt řas. 

d) Posouzení informací o kvalitě vody: 
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i. poradní skupinu ITU/LOC pro posouzení kvality vody tvoří: 

 zdravotní komise ITU; 

 technický delegát (TD) ITU; 

 zdravotní delegát ITU (pokud je ustanoven); 

 vedoucí týmu ITU (pokud je ustanoven); 

 ITU Sport Department (včetně projektového manažera); 

 ředitel závodu LOC; 

 hlavní lékař závodu LOC. 

 

 

 

e) Matice pro posouzení kvality vody (mořská a pobřežní voda): 

  Poslední dvě 
měření  
E.Coli <250 
Enterococci 
<100*  

Poslední 
měření  
E.Coli  
250 až 500 
Enterococci 
100 až 200*  

Poslední dvě 
měření  
E.Coli  
250 až 500 
Enterococci 
100 až 200* 

Poslední 
měření  
E.Coli >500 
Enterococci 
>200*  

kategorie 
hygienické 
kontroly 
(náchylnost k 
fekálním vlivům) 

nízká  1 2 2 4 

střední 1 2 3 4 

vysoká 2 3 3 4 

    * ktj/100ml 



 

64 

 

i. úrovně kvality vody: 

▪ 1 = Velmi dobrá kvalita vody (E.Coli <250, Enterococci <100), bez 

viditelného znečištění během hygienické kontroly, nebo v případě 

předpovědi silného deště; 

▪ 2 = Dobrá kvalita vody (E.Coli <250, Enterococci <100), s mírným 

viditelným znečištěním během hygienické kontroly, nebo v případě 

předpovědi silného deště; 

▪ 2 = Dobrá kvalita vody (E.Coli 250 až 500 Enterococci 100 až 200), 

ale bez viditelného znečištění během hygienické kontroly, nebo 

předvídatelného silného deště; 

▪ 3 = Uspokojivá kvalita vody (E.Coli 250 až 500 Enterococci 100 až 

200), ale s potenciálním nebo slabým viditelným znečištěním během 

hygienické kontroly, nebo v případě předpovědi silného deště; 

▪ 4 =  Špatná kvalita vody (E.Coli >500, Enterococci >200, s viditelným 

znečištěním během hygienické kontroly, nebo v případě předpovědi 

silného deště. 

 

 

 

 

f) Matice pro posouzení kvality vody (vnitrozemská voda): 

  Poslední dvě 
měření  
E.Coli <500 
Enterococci 
<200*  

Poslední 
měření  
E.Coli  
500 až 1000 
Enterococci 
200 až 400*  

Poslední dvě 
měření  
E.Coli  
500 až 1000 
Enterococci 
200 až 400* 

Poslední 
měření  
E.Coli >1000 
Enterococci 
>400*  

kategorie 
hygienické 
kontroly 
(náchylnost k 
fekálním vlivům) 

nízká  1 2 2 4 

střední 1 2 3 4 

vysoká 2 3 3 4 

    * ktj/100ml 

i. úrovně kvality vody: 

◦ 1 = Velmi dobrá kvalita vody (E.Coli <500, Enterococci <200), bez 

viditelného znečištění během hygienické kontroly, nebo v případě 

předpovědi silného deště; 
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◦ 2 = Dobrá kvalita vody (E.Coli <500, Enterococci <200), s mírným 

viditelným znečištěním během hygienické kontroly, nebo v případě 

předpovědi silného deště; 

◦ 2 = Dobrá kvalita vody (E.Coli 500 až 1000 Enterococci 200 až 400), 

ale bez viditelného znečištění během hygienické kontroly, nebo 

předvídatelného silného deště; 

◦ 3 = Uspokojivá kvalita vody (E.Coli 500 až 1000 Enterococci 200 až 

400), ale s potenciálním nebo slabým viditelným znečištěním během 

hygienické kontroly, nebo v případě předpovědi silného deště; 

◦ 4 =  Špatná kvalita vody (E.Coli >1000, Enterococci >400, s viditelným 

znečištěním během hygienické kontroly, nebo v případě předpovědi 

silného deště. 

 10.4. Přechodové pasáže – depa  

a) TD rozhodne o umístění čáry (čar) pro naskočení na kolo a pro seskočení z 

kola. Obě čáry jsou specifikovány jako součást depa.  

 10.5. Cyklistika 

a) Pro délku cyklistické tratě je akceptovatelná tolerance 10%, pokud byla trať 

schválena TD. Pro soutěže na středních a dlouhých tratích je tato tolerance 

5%. 

b) Minimální počty stanovišť Penalty Box (PB) dle délky typu/délky závodu: 

 závody na tratích Standard a kratších - 1x každých 10km; 

 závody na středních a dlouhých tratích - 1x každých 30km. 

 10.6. Podpůrný tým, doprovod závodníků  

a) Kvóty Národních federací: každá NF má nárok na počty členů doprovodu 

závodníků dle tabulek:  

 

i. soutěže kat. Elite: 

Závodníci 1 - 3 4 – 6  7 a více 

Trenéři 2 3 4 

Zdravotníci 1 1 1 
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ii. soutěže kat. U23 (samostatně): 

Závodníci 1 – 6  7 a více 

Trenéři 2 3 

 

iii. soutěže kat. Junior: 

Závodníci 1 – 6  7 a více 

Trenéři 2 3 

 

iv. soutěže kat. Dorost: 

Závodníci 1 – 6  7 a více 

Trenéři 2 3 

 

v. soutěže kat. Paratriatlon: 

Závodníci 1 - 3 4 – 6  7 a více 

Trenéři 2 3 4 

Zdravotníci 1 1 1 

 

vi. soutěže kat. Smíšené týmové štafety: 

Týmy 1 a více  

Trenéři* 3 

Zdravotníci* 1 

* Pokud je závod smíšených štafet pořádán společně s individuálními závody, 
je doprovod určený pro individuální závodníky považován i za doprovod štafet. 

 
vii. soutěže kat. Age Group: 

Celkový počet 

závodníků AG 
1 - 50 51 – 100 101 a více 

Trenéři 2 4 6 

Mechanici bike/ski 1 2 2 
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Zdravotníci 1 1 1 

Zástupci NF* 2 2 2 

 *Pouze, pokud součástí akce není současně i kongres  

 
b) Vedení výpravy/delegace: 

i. NF, které mají ve finálovém závodě WTS (WTS Grand Final) závodníky 

obou pohlaví ve všech kategoriích Elite, U23 a Junior obdrží navíc jednu 

trenérskou akreditaci ke vstupu na všechny soutěže WTS GF;  

ii. NF, které mají závodníky obou pohlaví kat. Elite ve všech čtyřech 

závodech (duatlon, aquatlon, terénní a dlouhý triatlon) Mistrovství světa 

Multisport obdrží navíc jednu trenérskou akreditaci ke vstupu na všechny 

soutěže MS Multisport.  

c) Všichni registrovaní členové doprovodu obdrží akreditaci odpovídající jejich 

zařazení; 

d) NF zodpovídá za přihlášení všech členů doprovodného týmu prostřednictvím 

registračního systému ITU. ITU schválí doprovod, s ohledem na přidělené 

kvóty, sedm (7) dnů před začátkem akce. Po tomto termínu nelze schválený 

doprovod jakkoli rozšiřovat a doplňovat. 

 10.7. Časy startů – rozestupy 

a) Minimální časový rozestup mezi startovními vlnami bude: 

Časový rozestup Mezi pohlavími (1) Elite / AG (2) 

Continental Cup Sprint 45min 1h 

Continental Cup Standard 1h 30min 2h 

Světový pohár Sprint 1h 45min 1h 30min 

Světový pohár Standard 2h 45min 2h 30min 

WTS Sprint 1h 45min 1h 45min 

WTS Standard 2h 45min 2h 45min 

Duatlon Standard 1h 30min 2h 30min 

Střední a dlouhý Duatlon a 
Triatlon 

5min 5min 

3x Týmové štafety 1h 45min není 

(1) Tyto rozestupy platí bez ohledu na to, jestli startují dříve ženy nebo 
muži; 

(2) Tyto rozestupy platí v případě, že kat. AG startují až po závodech Elite. 
Pokud závody Elite startují po AG, závody Elite budou odstartovány až 
po úplném ukončení závodů AG.  
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a) TD může v závodech CC Standard a Duatlon Standard rozhodnout o zkrácení 

výše uvedených rozestupů za předpokladu, že ženy a muži neabsolvují 

cyklistiku současně; 

b) TD může v závodech CC Standard a Duatlon Standard rozhodnout o zkrácení 

výše uvedených rozestupů na minimálně 5min, pokud v jednom ze závodů je 

na startu méně než 10 závodníků a je k dispozici dostatek rozhodčích pro 

kontrolu zakázaného draftingu mezi pohlavími; 

c) TD může požadovat změnu výše uvedených rozestupů s ohledem na zvláštní 

úpravy provozu (viz. čl. 1.6); 

d) případy/soutěže, které nejsou uvedeny v tabulce, musí být před stanovením (a 

uveřejněním) startovních časů schváleny TD. 

 10.8. Změny, úpravy  

a) Pokud se původně plánovaný typ závodu/soutěže nemůže konat z důvodu 

zásahu vyšší moci, budou všechny získané body do žebříčků, včetně žebříčku 

Olympijské kvalifikace, poníženy v závislosti na realizovaných změnách: 

i. pokud závod proběhne v původně plánovaném formátu jako triatlon nebo 

multisport, a dojde ke zkrácení některé jeho části v souladu s Pravidly ITU, 

budou body rozděleny ve výši 100%; 

ii. pokud dojde v souladu s Pravidly ITU ke změně původně plánovaného 

formátu závodu na jiný závod ITU multisportu, budou přidělené body 

kráceny na 75%; 

iii. pokud bude triatlon nahrazen duatlonem, kdy bude plavání nahrazeno 

během s podobnou délkou trvání, budou přidělené body kráceny na 75%; 

iv. pokud dojde ke změně původně plánovaného formátu závodu na jiný 

závod ITU multisportu, s odchylkou od Pravidel ITU ohledně podmínek a 

délky tratí, budou přidělené body kráceny na 50%. 

 10.9. Časový limit 

a) TD může stanovit časové limity pro celý závod, případně pro jakoukoli jeho 

část/jakýkoli mezičas; 

b) Pokud jsou v závodě stanoveny časové limity, musí být uveřejněny nejpozději 

30 dnů před uzavřením přihlášek. 
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11. Rozhodčí 

 11.2. Základní ustanovení 

a) Úkolem rozhodčích je vést a řídit soutěž v souladu s Pravidly ITU; 

b) Rozhodčí jsou: 

i. rozhodčí; 

ii. speciální rozhodčí pro Paratriatlon; 

iii. předseda Soutěžního výboru. 

c) Rozhodčí musí splňovat podmínku dosažení minimálního věku 19 let k 31. 

prosinci roku, kdy působí v roli rozhodčího; 

d) Základní podmínkou pro uspořádání soutěže dle Pravidel ITU je přítomnost:  

i. Technického delegáta (TD); a  

ii. Hlavního rozhodčího. 

 11.3. Rozhodčí ITU 

a) Rozhodčí na všech závodech/soutěžích ITU: 

i. TD ITU zaručuje a kontroluje, že organizace a průběh soutěže jsou v 

souladu s Pravidly ITU a s Organizačním manuálem ITU. LOC kdykoli 

upraví podmínky závodu dle připomínek a nařízení TD. Akreditovaní trenéři 

musí být o všech změnách a úpravách informováni; 

ii. Asistent Technického delegáta (ATD) disponuje stejnými právy, jako TD; 

iii. Hlavní rozhodčí kontroluje certifikaci rozhodčích, podpisem potvrzuje a 

schvaluje oficiální výsledky a činí konečná rozhodnutí v otázkách porušení 

pravidel; 

iv. vedoucí rozhodčích (CRO) rozděluje a zařazuje rozhodčí na jednotlivé 

pozice a funkce a kontroluje plnění zadaných povinností; 

v. rozhodčí jsou delegování na úseky: registrace, start, cíl, depo (depa), 

prostor před vstupem do depa, plavání, výlez z vody, cyklistka, běh, Wheel 

station, asistence, technika, Penalty box, počítač okruhů, protokol, kontrola 

závodu, video, kontrola vozidel. Na každý úsek bude přidělen odpovídající 

počet rozhodčích, kteří budou odpovídat za dodržování Pravidel ITU v 

rámci jim přidělených kompetencí. Rozhodčí může být přidělen na více 

úseků. V případě potřeby mohou být vytvořena další úseky a sekce pod 

kontrolou rozhodčích; 
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vi. rozhodčí mohou být akreditováni jako rozhodčí pro přejímku kol, kdy 

provádějí kontrolu kol s ohledem na potenciální podvodné použití 

zakázaných technologií; 

vii.  Soutěžní výbor je jmenován Technickým delegátem; 

viii. zdravotní delegát ITU (MD) je jmenován Zdravotní a antidopingovou komisí 

ITU. Jménem ITU zodpovídá za veškeré záležitosti, týkající se zdravotní a 

antidopingové problematiky. 

 11.4. Rozhodčí – specifikace Paratriatlon 

a) Vedoucí zdravotní klasifikace (hlavni klasifikátor) je zodpovědný za 

provádění, administraci, koordinaci a implementaci veškerých záležitostí 

ohledně zdravotní klasifikace; 

b) Klasifikátoři jsou odpovědní za určení zdravotní třídy a specifikace 

hendikepovaných závodníků (paratriatlonistů) pro kategorie PTS2 až PTS5 a 

PTWC1 a PTWC2; 

c) Klasifikátoři certifikovaní Mezinárodní federací nevidomých sportovců a 

Mezinárodním Paralympijským výborem jsou odpovědní za určení zdravotní 

třídy a specifikace nevidomých závodníků (paratriatlonistů) pro kategorie 

PTVI1, PTVI2, PTVI3; 

d) Klasifikační pravidla ITU pro Paratriatlon jsou v Dodatku G.  

 11.5. Soutěžní výbor 

a) ITU TD jmenuje složení Soutěžního výboru dle těchto zásad:  

i. pro OH a WTS Grand Final tvoří Soutěžní výbor 5 členů: 

◦ TD nebo asistent TD, současně je i předsedou výboru; 

◦ člen výkonného výboru ITU; 

◦ zástupce pořadatelské NF; 

◦ zástupce Technické komise ITU; 

◦ zástupce Zdravotní a antidopingové komise ITU. 

ii. pro všechny ostatní soutěže ITU a Hry (vyjma OH) je Soutěžní výbor 

tvořen třemi členy: 

◦ TD nebo asistent TD, současně je i předsedou výboru; 
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◦ člen výkonného výboru nebo jakékoli jiné komise či výboru ITU. Pokud 

nejsou přítomni, pak člen výkonného výboru nebo jakékoli jiné komise 

či výboru, nebo zaměstnanec Kontinentální federace, pokud nejsou 

přítomni, pak zástupce pořadatelské NF;  

◦ zástupce pořadatelské NF. 

iii. Soutěžní výbor může k rozhodování povolat poradní experty, kteří ale 

nemají hlasovací právo; 

b) Člen Soutěžního výboru soutěže nesmí být při stejné soutěži současně také: 

i. rozhodčím, pokud není TD; 

ii. akreditovaným trenérem; 

iii. závodícím sportovcem; 

c) Povinnosti Soutěžního výboru: 

i. Soutěžní výbor rozhoduje o všech odvoláních a protestech; 

ii. Soutěžní výbor je oprávněn měnit výsledky závodu na základě rozhodnutí 

ve věci podaných protestů a odvolání. Změna výsledků proběhne v rámci 

soutěže (Field Of Play Decision); 

iii. činnost Soutěžního výboru musí být zahájena před začátkem poučení pro 

závodníky (Athletes Briefing) a ukončena až po skončení celého závodu; 

iv. předseda Soutěžního výboru odpovídá za zpracování písemných protokolů 

o projednání podaných protestů a odvolání. 

d) Rozpis jednání Soutěžního výboru: 

i. Soutěžní výbor se sejde k jednání minimálně: 

◦ po závodním briefingu; 

◦ hodinu před startem závodu; 

◦ po dokončení závodu posledním závodníkem. 

ii. při závodech kategorií Age Group ještě navíc minimálně: 

 po prvním závodníkovi v cíli; 

 po dokončení závodu první polovinou závodního pole. 

e) Integrita Soutěžního výboru: 

i. Soutěžní výbor dodržuje tyto zásady:  

◦ přisuzuje stejnou váhu všem důkazům a svědectvím předloženým 

všemi zúčastněnými stranami; 
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◦ bere na vědomí, že osobní svědectví se může lišit a být v konfliktu s 

ohledem na osobní pozorování a vzpomínky; 

◦ má nezaujatý přístup, dokud nejsou předloženy a ověřeny všechny 

podklady a informace; 

◦ považuje sportovce za nevinného, dokud nebylo jeho provinění výboru 

jednoznačně a nesporně prokázáno. 

ii. konflikt zájmů: 

◦ předseda Soutěžního výboru posoudí a rozhodne, jestli není někdo z 

členů výboru v konfliktu zájmů; 

◦ v případě konfliktu zájmů, nebo jakékoli další překážky, rozhodne 

předseda Soutěžního výboru o výměně dotyčného člena výboru. Může 

tak rozhodnout na základě vlastního uvážení. Počet členů Soutěžního 

výboru musí být stejný, jako před uvažovanou změnou; 

◦ u předsedy Soutěžního výboru se považuje za samozřejmé, že nebude 

v konfliktu zájmů. 

 11.6. Technologické nástroje, pomůcky 

a) Rozhodčí mohou použít jakýkoli druh elektrických, elektronických, 

magnetických nebo jiných technologických násrojů a pomůcek k získání dat 

nebo důkazů o porušení pravidel. 

 11.7. Certifikace, školení dobrovolníků 

a) Všichni dobrovolníci, kterým je přidělena určitá oblast odpovědnosti v rámci 

konané soutěže, musí být vzděláni dle minimálních standardů ITU. Vzdělávací 

sady ITU pokrývají klíčové oblasti zajištění soutěží.  

 11.8. Zdraví 

a) ITU vybízí rozhodčí k absolvování každoroční celkové zdravotní prohlídky. 

 11.9. Certifikace rozhodčích 

a) Všechny dokumenty a podmínky pro certifikaci rozhodčích, stejně jako 

seznam rozhodčích, jsou k dispozici zde: 

http://www.triathlon.org/development/technical_officials/certification 

http://www.triathlon.org/development/technical_officials/certification


 

73 

 

 11.10. Způsobilost mezinárodních rozhodčích 

a) Rozhodčí může být přidružen k jakékoli NF podle podmínek způsobilosti 

příslušné národní federace, pokud jde o státní příslušnost, bydliště, věk nebo 

jakoukoli další použitelnou podmínku; 

b) ITU akceptuje přidružení rozhodčího pouze k jedné NF; 

c) Pokud rozhodčí, evidovaný jako mezinárodní triatlonový rozhodčí (třída 1, 2 

nebo 3), bude chtít změnit příslušnost k NF a přejít k jiné, musí tuto změnu 

ohlásit jako přestup v rámci World Triathlon; 

d) Tento přestup musí být v žádosti schválen oběma dotčenými NF; 

e) Podpisem žádosti potvrzuje uvolňující NF, že neexistují důvody, pro které by 

nebylo možné přestup uskutečnit; 

f) Žádost o přestup rozhodčího mezi jednotlivými NF musí být podána v termínu 

1.listopadu až 31. prosince kalendářního roku; 

g) V případě schválení přestupu/po podpisu oběma dotčenými NF vejde tento 

přestup v platnost 15. ledna roku následujícího po podání žádosti; 

h) Pokud je žádost o přestup schválena pouze novou NF, dojde k přestupu a 

změně NF až 15. ledna druhého roku po podání žádosti; 

i) V mezičase působí mezinárodní rozhodčí pod vlajkou World Triathlon, bez 

příslušnosti k NF. World Triathlon zajišťuje veškerou administrativní podporu a 

náležitosti; 

j) Veškeré podněty a připomínky může každá z dotčených stran přestupu 

předkládat Světovému triatlonovému tribunálu.  

12.  Protesty 

 12.1. Základní pojmy 

a) Protest může být podán proti chování a postupu sportovce nebo rozhodčího, 

nebo proti podmínkám soutěže. Závodník nebo NF mohou podat protest k 

rukám Hlavního rozhodčího za předpokladu, že daný protest nebyl již dříve 

rozhodčími posuzován a Hlavní rozhodčí v této věci již nerozhodl. 

 12.2. Protesty, týkající se způsobilosti 

a) Protesty, týkající se způsobilosti sportovce se podávají Hlavnímu rozhodčímu 

před zahájením briefingu pro závodníky. Soutěžní výbor ve věci rozhodne na 

jednání bezprostředně po tomto briefingu.  
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 12.3. Protesty, týkající se trati závodu 

a) Protesty, týkající se trati závodu (bezpečnost trati, odchylky od zavedených 

pravidel, změny apod.) musí být Hlavnímu rozhodčímu předloženy nejpozději 

24hodin před startem závodu. 

 12.4. Protesty, týkající se samotného závodu 

a) Závodníci kategorií Elite, U23, Junior, Dorost nebo Paratriatlon, protestující 

proti jednání jiného závodníka nebo rozhodčího, musí tento protest podat 

Hlavnímu rozhodčímu do 5 minut od jejich dokončení závodu. V případě, že 

důvod k podání protestu vznikne v průběhu tohoto pětiminutového časového 

limitu, prodlužuje se lhůta pro podání protestu o 15 minut; 

b) Závodníci kategorií Age Group, protestující proti jednání jiného závodníka 

nebo rozhodčího, musí tento protest podat Hlavnímu rozhodčímu do 15 minut 

od dokončení závodu posledním závodníkem. V případě, že důvod k podání 

protestu vznikne v průběhu tohoto patnáctiminutového časového limitu, 

prodlužuje se lhůta pro podání protestu o 30 minut od chvíle, kdy došlo k 

jednání, které bylo příčinou podání protestu. 

 12.5. Protesty, týkající se vybavení 

a) Závodníci kategorií Elite, U23, Junior, Dorost nebo Paratriatlon, protestující 

proti trestu za porušení Pravidel ITU ve věci vybavení, musí tento protest 

podat Hlavnímu rozhodčímu do 5 minut od jejich dokončení závodu. V 

případě, že důvod k podání protestu vznikne v průběhu tohoto pětiminutového 

časového limitu, prodlužuje se lhůta pro podání protestu o 15 minut; 

b) Závodníci kategorií Age Group, protestující proti trestu za porušení Pravidel 

ITU ve věci vybavení, musí tento protest podat Hlavnímu rozhodčímu do 15 

minut od dokončení závodu posledním závodníkem. V případě, že důvod k 

podání protestu vznikne v průběhu tohoto patnáctiminutového časového limitu, 

prodlužuje se lhůta pro podání protestu o 30 minut od chvíle, kdy vznikl důvod 

pro podání protestu.  

 12.6. Protesty, týkající se měření času a výsledků 

a) Protesty, týkající se chyb ve výsledcích, které nezohledňují rozhodnutí 

Hlavního rozhodčího nebo Soutěžního výboru mohou být závodníkem nebo 

NF podány Technickému delegátovi ITU písemně do 30 dnů po závodě. 
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 12.7. Náležitosti protestu  

a) Při podání protestu dle bodů 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 a 12.5 těchto pravidel musí 

být složena kauce ve výši 50 USD (nebo ekvivalent). V případě schválení 

protestu se tato kauce vrací. V případě zamítnutí se kauce nevrací a celá 

částka zůstává v držení ITU. Formuláře pro podání protestu poskytuje Hlavní 

rozhodčí závodu. Vzor podání protestu je v Dodatku B: 

i. protest musí obsahovat tyto náležitosti: 

◦ konkretizaci údajně porušeného pravidla; 

◦ lokalizaci a přibližný čas údajného přestupku; 

◦ osoby, které byly účastníky údajného porušení pravidel; 

◦ prohlášení, popis, včetně nákresu situace, pokud možno; 

◦ jména svědků údajného porušení pravidel. 

 12.8. Proces podání protestu 

a) Proces podání protestu musí splňovat následující podmínky: 

i. protest musí být podán Hlavnímu rozhodčímu soutěže v časových limitech 

uvedených výše. Protest musí být podepsán osobou, která protest podává; 

ii. Hlavní rozhodčí oznámí podání protestu na informační tabuli v cílovém 

prostoru; 

iii. projednávání protestu se musí zúčastnit osoba, která protest podává, i 

žalovaná strana, nebo jejich reprezentační trenéři, případně jejich zástupci. 

V případě neúčasti zástupce protestující strany může být jednání o 

protestu odloženo nebo zrušeno. Soutěžní výbor rozhodne, jestli jeho 

neúčast byla odůvodněná; 

iv. Soutěžní výbor může o protestu finálně rozhodnout i při neúčasti některé 

ze stran; 

v. zástupci stran musí být pro účast na jednání schváleni předsedou 

Soutěžního výboru; 

vi. jednání o protestu není přístupné veřejnosti; 

vii. předseda Soutěžního výboru seznámí účastníky jednání s jejich právy a s 

procesem jednání; 

viii. Předseda Soutěžního výboru přečte text protestu; 

ix. každé z dotčených stran bude poskytnut dostatek času na podání vlastního 

vyjádření; 
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x. případní svědci (max 2 pro každou stranu) mohou podávat vysvětlení v 

maximální délce tří minut (každý); 

xi. Soutěžní výbor vyslechne argumenty a prostou většinou rozhodne o 

výsledku jednání; 

xii. rozhodnutí bude bezodkladně uveřejněno. Na základě žádosti bude v 

písemné formě doručeno dotčeným stranám; 

xiii. o průběhu jednání o protestu bude vypracován písemný zápis, který po 

skončení jednání podepíšou všichni členové Soutěžního výboru. Tento 

zápis bude doručen ITU.  

 12.9. Úprava konečných výsledků 

a) Pokud se objeví nové důkazy a skutečnosti, mohou Národní federace, 

Kontinentální federace a ITU požadovat úpravu konečných výsledků soutěže. 

Tuto žádost předloží Technické komisi ITU (TK ITU), která posoudí, jestli se 

bude touto žádostí zabývat; 

b) Komise, složená ze tří členů, z nichž alespoň jeden je členem TK ITU, předloží 

TK ITU materiál pro případné jednání o revizi výsledků; 

c) TK ITU rozhodne, zda se budou konečné výsledky upravovat, nebo budou 

zachovány; 

d) Upravené výsledky budou uveřejněny, dotčení závodníci budou informování; 

e) Proti rozhodnutí komise o změně výsledků lze podat odvolání prostřednictvím 

odvolacího řízení 2. úrovně.  

13.  Odvolání, odvolací proces 

 13.1. Odvolání – jurisdikce 

b) Odvolání je žádost o přezkoumání rozhodnutí Hlavního rozhodčího (Úroveň 

1), Soutěžního výboru nebo kterékoli komise ITU (Úroveň 2), Zdravotní a 

antidopingové komise ITU s ohledem na způsobilost (Úroveň 3). Příklad 

odvolání je v Dodatku C; 

c) Proti rozhodnutí Soutěžního výboru nebo kterékoli komise ITU se lze odvolat 

ke Světovému triatlonovému tribunálu, vyjma: 

i. rozhodnutí komise ITU pro slyšení ve věci dopingu (ITU Anti-doping 

Hearing Panel); 

ii. rozhodnutí, učiněných přímo v závodě (viz. Protest). 
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 13.2. Proces odvolání – Úroveň 1 

a) Následující postup platí pro odvolání Úrovně 1, až do medailového 

ceremoniálu:  

i. představitel NF nebo závodník se mohou proti rozhodnutí Hlavního 

rozhodčího odvolat k Soutěžnímu výboru. Formulář pro podání odvolání je 

možno obdržet od Hlavního rozhodčího; 

ii. podepsané odvolání je podáno písemně k rukám Hlavního rozhodčího, 

včetně kauce 50 USD (nebo ekvivalent). V případě schválení odvolání se 

kauce vrací, pokud je odvolání zamítnuto, kauce propadá a zústává v 

držení ITU. 

 13.3. Odvolání – Úroveň 1 – termíny 

a) Odvolání proti rozhodnutím Hlavního rozhodčího učiněným v době mezi 

briefingem a startem závodu: 

i. závodníci a týmy kategorií Elite, U23, Junior, Dorost a Paratriatlon, nebo 

představitel NF, jednající jménem závodníka, hodlající podat protest proti 

rozhodnutím Hlavního rozhodčího učiněným v uvedené době (a) musí toto 

odvolání podat k rukám Hlavního rozhodčího do 5 minut od oznámení 

předmětného rozhodnutí. V případě, že důvod k podání odvolání vznikne v 

průběhu tohoto pětiminutového časového limitu, prodlužuje se lhůta pro 

podání odvolání o dalších 15 minut; 

ii. závodníci kategorií Age Group, nebo představitel NF, jednající jménem 

závodníka, hodlající podat odvolání proti rozhodnutím Hlavního rozhodčího 

učiněným v uvedené době (a), musí toto odvolání podat Hlavnímu 

rozhodčímu do 15 minut od oznámení předmětného rozhodnutí. V případě, 

že důvod k podání odvolání vznikne v průběhu tohoto patnáctiminutového 

časového limitu, prodlužuje se lhůta pro podání odvolání o dalších 30 

minut.  

b) Odvolání proti rozhodnutím Hlavního rozhodčího učiněným během závodu, 

než závodník dosáhne cíle: 

i. závodníci a týmy kategorií Elite, U23, Junior, Dorost a Paratriatlon, nebo 

představitel NF, jednající jménem závodníka, hodlající podat protest proti 

rozhodnutím Hlavního rozhodčího učiněným v uvedené době (b) musí toto 

odvolání podat k rukám Hlavního rozhodčího do 5 minut od jejich 
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dokončení závodu. V případě, že důvod k podání odvolání vznikne v 

průběhu tohoto pětiminutového časového limitu, prodlužuje se lhůta pro 

podání odvolání o dalších 15 minut. Pro závody týmů se počítá s časem 

dokončení závodu celým týmem; 

ii. závodníci kategorií Age Group, nebo představitel NF, jednající jménem 

závodníka, hodlající podat odvolání proti rozhodnutím Hlavního rozhodčího 

učiněným v uvedené době (b), musí toto odvolání podat Hlavnímu 

rozhodčímu do 15 minut od dokončení závodu posledním závodníkem. V 

případě, že důvod k podání odvolání vznikne v průběhu tohoto 

patnáctiminutového časového limitu, prodlužuje se lhůta pro podání 

odvolání o dalších 30 minut od chvíle, kdy vznikl důvod pro podání 

odvolání.  

c) Odvolání proti rozhodnutím Hlavního rozhodčího učiněným poté, co závodník 

dosáhl cíle: 

i. závodník nebo představitel NF, jednající jménem závodníka, hodlající 

podat odvolání proti rozhodnutím Hlavního rozhodčího učiněným poté, co 

závodník dosáhl cíle, ale nejpozději 48 hodin musí po konci závodu, musí 

toto odvolání podat do pěti dnů po skončení závodu.  

d) Odvolání 48 hodin a déle po skončení závodu: 

i. po uplynutí 48 hodin od skončení závodu smí být jakékoli rozhodnutí o 

porušení pravidel a případném odvolání učiněna pouze prostřednictvím 

Technické komise ITU v rámci procesu úpravy konečných výsledků (viz 

12.9.). 

e) Kompetence Soutěžního výboru: 

i. odvolání, podaná v době mezi briefingem a medailovým ceremoniálem 

budou řešena Soutěžním výborem; 

ii. odvolání podaná po medailovém ceremoniálu budou řešena Odvolací 

komisí ITU, ve které budou zástupci Technické a Sportovní komise ITU, 

TD závodu nebo (pokud není TD) zástupce organizátora závodu (LOC). 

 13.4. Náležitosti odvolání Úrovně 1 

a) Odvolání dle Úrovně 1 musí obsahovat: 

i. název závodu, místo, datum; 

ii. jméno, adresu, telefon, fax, mailovou adresu osoby, která se odvolává; 
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iii. jména svědků; 

iv. rozhodnutí, proti kterému se odvolání podává; 

v. fakta, popis přestupku 

vi. shrnutí a odůvodnění odvolání. 

 13.5. Odvolací slyšení Úrovně 1 řešená Soutěžním výborem 

a) Odvolávající a žalovaný, nebo jejich jmenovaní zástupci se musí účastnit 

jednání. V případě neúčasti zástupce odvolávájící se strany může být jednání 

o odvolání odloženo nebo zrušeno. Soutěžní výbor rozhodne, jestli jeho 

neúčast byla odůvodněná; 

b) Soutěžní výbor může o odvolání rozhodnout i při neúčasti některé ze stran; 

c) Zástupci stran musí být pro účast na jednání schváleni předsedou Soutěžního 

výboru; 

d) Jednání o odvolání není přístupné veřejnosti; 

e) Předseda Soutěžního výboru seznámí účastníky jednání s jejich právy a s 

procesem jednání; 

f) Předseda Soutěžního výboru přečte text odvolání; 

g) Každé z dotčených stran bude poskytnut dostatek času na podání vlastního 

vyjádření; 

h) Případní svědci (max. 2 pro každou stranu) mohou podávat vysvětlení v 

maximální délce tří minut (každý); 

i) Soutěžní výbor vyslechne argumenty a prostou většinou rozhodne o výsledku 

jednání; 

j) Dotčení závodníci mohou být vyslechnutí a budou seznámeni s výsledkem 

jednání; 

k) Rozhodnutí bude bezodkladně uveřejněno. Na základě žádosti bude v 

písemné formě doručeno dotčeným stranám; 

l) O průběhu jednání o odvolání a konečném rozhodnutí bude vypracován 

písemný zápis, který po skončení jednání podepíšou všichni členové 

Soutěžního výboru. Tento zápis bude doručen ITU.  

 13.6. Odvolací slyšení Úrovně 1 řešená Odvolací komisí ITU 

a) Odvolávající a žalovaný, nebo jejich jmenovaní zástupci se mohou účastnit 

jednání. Pokud se zástupce odvolávájící se strany neúčastní osobně ani 

prostřednictvím komunikačních prostředků, může být jednání o odvolání 
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odloženo nebo zrušeno. Odvolací komise rozhodne, jestli jeho neúčast byla 

odůvodněná; 

b) Odvolací komise může o odvolání rozhodnout i při neúčasti některé ze stran; 

c) Zástupci stran musí být pro účast na jednání schváleni předsedou Odvolací 

komise; 

d) Jednání o odvolání není přístupné veřejnosti; 

e) Předseda Odvolací komise seznámí účastníky jednání s jejich právy a s 

procesem jednání; 

f) Předseda Odvolací komise přečte text odvolání; 

g) Každé z dotčených stran bude poskytnut dostatek času na podání vlastního 

vyjádření; 

h) Případní svědci (max. 2 pro každou stranu) mohou podávat vysvětlení v 

maximální délce tří minut (každý); 

i) Odvolací komise vyslechne argumenty a prostou většinou rozhodne o 

výsledku jednání; 

j) Dotčení závodníci mohou být vyslechnutí a budou seznámeni s výsledkem 

jednání; 

k) Rozhodnutí bude bezodkladně uveřejněno. Na základě žádosti bude v 

písemné formě doručeno dotčeným stranám; 

l) O průběhu a jednání o odvolání a konečném rozhodnutí bude vypracován 

písemný zápis, který po skončení jednání podepíšou všichni členové Odvolací 

komise. Tento zápis bude doručen ITU. 

 13.7. Proces odvolání – Úroveň 2 

a) Následující postup platí pro odvolání Úrovně 2:  

i. proti rozhodnutí Soutěžního výboru nebo kterékoli komise ITU (kromě 

Antidopingové komise ITU) je možné se odvolat ke Světovému 

triatlonovému tribunálu; 

ii. je možné podat pouze takové odvolání, které je podpořeno vlastní NF; 

iii. odvolání je možné podat pouze ve lhůtě do 30 dnů po jednání Soutěžního 

výboru nebo do 30 dnů od rozhodnutí Soutěžního výboru nebo komise; 

iv. odvolání je podáno písemně k rukám Generálního sekretáře, včetně kauce 

500 USD (nebo ekvivalent). V případě schválení odvolání se kauce vrací, 

pokud je odvolání zamítnuto, kauce propadá a zůstává v držení ITU; 
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v. proti rozhodnutí o odvolání Úrovně 2 je možno se odvolat pouze k 

Rozhodčímu soudu pro sport (Court of Arbitration for Sport) – CAS. 

(Odvolání Úrovně 3). 

 13.8.  Proces odvolání – Úroveň 3 

a) Následující postup platí pro odvolání Úrovně 3:  

i. proti rozhodnutí Světového triatlonového tribunálu nebo Lékařské a anti-

dopingové komise ITU (s ohledem na příslušnost) lze jako poslední 

opravný prostředek podat odvolání k Rozhodčímu soudu pro sport (CAS), 

s vyloučením běžných soudů, a to do 30 dnů od vydání rozhodnutí; 

ii. jakékoli rozhodnutí CAS je konečné, bez možnosti opravných prostředků a 

je pro zúčastněné strany závazné. 

 

 

 
 
 
 

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA ITU: SPECIFICKÁ PRAVIDLA 
 

14.  Indoor / halový triatlon 

 14.1. Definice 

a) Indoor triatlon je takový triatlon, kde všechny disciplíny probíhají v uzavřeném 

prostoru, jako je např. sportovní hala, kde je plavecký bazén a cyklistická i 

běžecká dráha. 

 14.2. Plavání 

a) Pro plavání jsou přípustní pouze 2 plavci v jedné dráze o šíři 2,5m, kdy každý 

plave celý závod na své straně. 

 14.3. Depo 

a) Po absolvování plavecké části může být nastaven povinný 10 vteřin trvající 

úsek, který slouží k částečnému osušení a odstranění stékající vody. Pokud je 

tento úsek nastaven, je povinný pro všechny závodníky a nepočítá se do 

výsledného času. Toto slouží k zajištění bezpečnosti závodníků, neboť na 
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mokrém povrchu hrozí nebezpěčí uklouznutí a zranění. Nerespektování tohoto 

pravidla může znamenat diskvalifikaci. 

 14.4. Cyklistika 

a) Dojetí závodníka o kolo neznamená jeho stažení ze závodu; 

b) Závodníci mohou vzájemně draftovat bez ohledu na počet ujetých okruhů. 

 14.5. Běh 

a) Použití běžeckých treter s hřeby není povoleno. 

15. Závody na střední a dlouhé tratě 

 15.1. Zdravotní pokyny 

a) Hlavní lékař závodu ve spolupráci se Zdravotním delegátem ITU (ITU MD) 

vypracuje specifické pokyny (např. pro případ vysokých teplot) a evakuační 

plán pro daný závod. 

 15.2.  Délky tratí 

a) Závod může probíhat na technicky a profilově náročných tratích. Pro 

stanovení délky cyklistické tratě je akceptovatelná krajní tolerance 5%. 

Schválení podléhá souhlasu TD. 

 15.3. Penalizace 

a) Pravidla penalizace jsou shrnuta v sekci 3. 

 15.4. Prostor pro trenéry 

a) V závodech kategorie Elite jsou na cyklistické i běžecké trati vymezené 

prostory pro trenéry, kde je možno podávat závodníkům jejich vlastní nápoje a 

občerstvení. 

 15.5. Prostor pro Zvláštní potřeby (Special needs) 

a) Další prostory na trati cyklistiky a běhu může pořadatel vymezit pro tzv 

„Special needs“;  

b) Obsluhu těchto prostor zajišťují výhradně dobrovolníci pořadatele (LOC). 
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 15.6. Depo 

a) V depu mohou rozhodčí nebo personál LOC pomáhat závodníkům s distribucí 

a odložením kol a dalšího závodního vybavení. Tento servis musí být potom 

poskytnut ve stejném rozsahu všem závodníkům; 

b) Závodníci se mohou v depu převlékat. Pokud se při převlékání musí svléci do 

naha, musí tak učinit pouze ve stanu, který pro tyto účely zajistí pořadatel 

(LOC). Všechny součásti oblečení musí odpovídat Pravidlům ITU; 

c) Neopreny smí závodníci svlékat pouze ve vymezeném prostoru; 

d) Při závodech, kde probíhá systém rozdělení vybavení na jednotlivé disciplíny 

do speciálních vaků, musí být všechny součásti vybavení a oblečení umístěny 

v příslušných vacích, které zajišťuje LOC. Jedinou výjimku tvoří cyklistické 

tretry, které mohou být po celou dobu připevněné na pedály kola. 

 15.7. Dresy 

a) Zip na dresu vpředu je povolen; 

b) V průběhu závodu smí být zip rozepnut až ke spodnímu okraji hrudní kosti, s 

výjimkou posledních 200m před cílem, kdy musí být celý zapnutý. 

 15.8. Ne/povolená asistence / pomoc 

a) Zdravotní pomoc, občerstvení a tekutiny mohou být poskytnuty na 

občerstvovacích stanicích, v prostorech pro trenéry nebo v prostorech pro 

„Special needs“; 

b) Mohou být zajištěni pomocníci na odebírání kol v depu; 

c) Na předem určených místech a prostřednictvím schválených vozidel může být 

zajištěna mechanická pomoc; 

d) LOC může zajistit asistenty pro pomoc při svlékání neoprénů; 

e) Jakákoliv další pomoc a asistence je zakázána.  

16. Týmové soutěže a závody štafet 

 16.1. Typy soutěží 

a) ITU může organizovat závody na tratích a v kategoriích dle tabulky:  

 Typ závodu 

Triatlon 3x stejné pohlaví / 4x smíšená štafeta / 2+2 smíšená štafeta 

Triatlon LD Součet 3 nejlepších časů 

Duatlon  3x stejné pohlaví / 4x smíšená štafeta / 2+2 smíšená štafeta 
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Duatlon LD Součet 3 nejlepších časů 

Zimní triatlon  3x stejné pohlaví / 4x smíšená štafeta / 2+2 smíšená štafeta 

Terénní triatlon  3x stejné pohlaví / 4x smíšená štafeta / 2+2 smíšená štafeta 

Terénní duatlon  3x stejné pohlaví / 4x smíšená štafeta / 2+2 smíšená štafeta 

Aquatlon 3x stejné pohlaví / 4x smíšená štafeta / 2+2 smíšená štafeta 

Firemní triatlon  FIRMA 

 16.2. Definice 

a) Smíšená štafeta: Tým tvoří 4 závodníci – 2 muži + 2 ženy, kteří startují v 

následujícím pořadí: žena, muž, žena, muž. Každý z nich absolvuje kompletní 

závod, v závislosti na typu závodu (triatlon, duatlon,...). Výsledný čas týmu se 

počítá jako čas od odstartování prvního člena týmu až do proběhnutí 4. člena 

týmu cílem. Čas běží po celou dobu závodu, bez přerušení při předávkách. 

Pro některé typy soutěží může ITU povolit start mezinárodně smíšených týmů; 

b) Smíšená štafeta 2+2: Tým tvoří 2 závodníci – 1 muž + 1 žena, kteří startují v 

následujícím pořadí: žena, muž, žena, muž. Každý z nich absolvuje 2x 

kompletní závod, v závislosti na typu závodu (triatlon, duatlon,...). Výsledný 

čas týmu se počítá jako čas od odstartování prvního člena týmu až do 

proběhnutí 2. člena týmu cílem po dokončení 2. úseku. Čas běží po celou 

dobu závodu, bez přerušení při předávkách. Pro některé typy soutěží může 

ITU povolit start mezinárodně smíšených týmů; 

c) Štafeta 3x: Tým tvoří 3 závodníci stejného pohlaví. Každý z nich absolvuje 

kompletní závod, v závislosti na typu závodu (triatlon, duatlon,...). Výsledný 

čas týmu se počítá jako čas od odstartování prvního člena týmu až do 

proběhnutí 3. člena týmu cílem. Čas běží po celou dobu závodu, bez 

přerušení při předávkách. Pro některé typy soutěží může ITU povolit start 

mezinárodně smíšených týmů; 

d) Firemní triatlon: Tým tvoří 3 závodníci, bez ohledu na pohlaví. Každý z nich 

absolvuje jednu část závodu – plavání, kolo, běh. Výsledný čas týmu se počítá 

jako čas od odstartování prvního člena týmu až do proběhnutí 3. člena týmu 

cílem. Čas běží po celou dobu závodu, bez přerušení při předávkách. Pro 

některé typy soutěží může ITU povolit start mezinárodně smíšených týmů; 

e) Týmová soutěž: Výsledný čas tvoří součet tří nejlepších výkonů závodníků 

stejného státu a pohlaví. V případě shody součtu časů více týmů je pro určení 

pořadí rozhodující čas třetího člena týmu.  
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 16.3. Výsledky 

a) Pokud smí mít NF v závodě týmů/štafet více týmů, bude ve výsledkové listině 

uveden pouze tým s nejlepším výsledkem. To platí i pro slavnostní vyhlášení a 

rozdělení cen.  

 16.4. Způsobilost 

a) Pro určení způsobilosti platí základní pravidla. Minimální věk závodníka je 

15let; 

b) Závodníci, kteří závodí pod vlajkou ITU, nesmí být členy žádného týmu. 

 16.5. Dresy 

a) Pro použití dresů platí podmínky dle pravidel pro použití dresů (ITU Guidelines 

Regarding Authorised Identification). 

 16.6. Briefing / poučení pro závody týmů/štafet 

a) V případě, že je závod týmů/štafet pořádán ve spojení s individuálním 

závodem stejné kategorie, koná se předzávodní povinné poučení pro oba 

závody společně, před startem prvního závodu dle časového harmonogramu, 

viz bod 2.7.b; 

b) V případě, že se závod týmů/štafet pořádá samostatně, proběhne 

předzávodní povinné poučení pro členy týmů + 1náhradníka (každé pohlaví) 

dle časového harmonogramu, viz bod 2.7.b. 

 16.7. Složení týmu 

a) V případě, že je závod týmů/štafet pořádán ve spojení s individuálním 

závodem stejné kategorie, nahlásí týmový trenér složení týmu, včetně 1 

náhradníka/pohlaví, ve stanovený čas den před startem závodu. Poté bude 

složení všech týmů zveřejněno; 

b) V případě, že se závod týmů/štafet koná samostatně, nahlásí trenéři složení 

všech týmů včetně 1 náhradníka/pohlaví na briefingu trenérů, který se musí 

konat před zahájením briefingu pro závodníky. Poté bude složení všech týmů 

zveřejněno; 

c) Týmy, které ve stanoveném čase nedodají formulář se setavou pro závod, 

budou vyjmuty ze startovní listiny; 
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d) Dvě hodiny před startem závodu může týmový trenér požádat Hlavního 

rozhodčího o změny ve složení týmu a v pořadí závodníků. Změny ve složení 

mohou zahrnovat pouze osoby, které jsou uvedeny na formuláři sestavy, který 

byl předložen při briefingu, jinak platí původně nahlášené sestavy.  

 16.8. Přejímka kol 

a) Všichni členové týmu musí přejímku absolvovat společně; 

b) Členové týmu mohou použít stejné kolo. 

 16.9. Depo 

a) Základní pravidla jsou shrnuta v kapitole 7. Závodníci musí použité pomůcky 

uložit do individuálních očíslovaných košů, s výjimkou cyklistických treter, 

které mohou být po celou dobu závodu připevněné k pedálům. 

 16.10. Předávka štafety 

a) Předávka štafety proběhne ve vyznačené zóně, která je dlouhá 15 metrů; 

b) Předávku provede končící závodník tak, že se v prostoru pro předávku dotkne 

rukou jakékoli části těla startujícího závodníka; 

c) Pokud při předávce dojde neúmyslně k opuštění předávkové zóny, obdrží tým 

časovou penalizaci 10sec, kterou musí absolvovat v Penalty boxu. Pokud 

dojde k úmyslné předávce mimo vytyčenou zónu, je tým diskvalifikován; 

d) Pokud je předávka nekompletní, je tým diskvalifikován; 

e) Před předávkou musí startující závodníci čekat v tzv. pre-relay zóně, dokud je 

rozhodčí nevyzve ke vstupu do předávkové zóny. 

 16.11. Penalizace 

a) Tresty za neúčast na briefingu a/nebo za předčasný start musí absolvovat 

první člen štafety v prvním depu (T1); 

b) Ostatní porušení pravidel budou trestána časovou penalizací 10sec a musí být 

absolvována v PB. Trest může absolvovat kterýkoli člen týmu, který je 

aktuálně na trati závodu. 

 16.12. Cíl 

a) Cílem smí proběhnout pouze poslední člen štafety. 
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 16.13. Specifická pravidla pro závody smíšených štafet 

kategorií AG 

a) Způsobilost: 

i. NF může v jedné kategorii přihlásit maximálně 10 týmů; 

ii. každý tým tvoří 2 ženy a 2 muži; 

iii. platí základní pravidla způsobilosti. Minimální věk závdoníka je 15 let; 

iv. kategorie: 15-19 let (X15), 20-29 (X20), 30-39 (X30), 40-49 (X40), 50-59 

(X50), 60-69 (X60), 70 a starší (X70). Všichni členové štafety musí 

splňovat věkový limit pro danou kategorii. 

b) Výsledky: 

i. Do výsledků i vyhlášení jsou zahrnuty všechny týmy/štafety. 

c) Dresy: 

i. pro použití dresů platí podmínky dle pravidel pro použití dresů (ITU 

Guidelines Regarding Authorised Identification). 

d) Briefing: 

i. briefing pro manažery týmů (Team manager) proběhne dva dny před 

startem závodu. 

e) Složení štafet/týmů: 

i. manažer týmu nahlásí ve stanoveném termínu všechny závodníky 

prostřednictvím on-line systému ITU; 

ii. po ukončení termínu přihlášek může manažer týmu kdykoli nahradit a 

vyměnit přihlášené závodníky, a to až do zahájení předzávodního briefingu 

pro manažery týmů. Po jeho zahájení už nejsou žádné další změny 

přípustné.  

f) Vyzvednutí Startovních balíčků: 

i. startovní balíček pro celou štafetu může vyzvednout jeden člen týmu v 

prostoru oficiální registrace. Výdej balíčků bude zahájen jeden den před 

startem závodu; 

ii. startovní balíček obsahuje pro každého závodníka minimálně: 3 čísla na 

helmu, 1 číslo na kolo, 1 číslo na tělo, 4 zavírací špendlíky, plaveckou 

čepičku s číslem, akreditační kartu, průvodce závodem, vstupenky 
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(poukázky) na všechny společenské události. Dárky připravené 

pořadatelem mohou být distribuovány současně s balíčkem. 

iii. čipy pro měření času budou závodníkům předány při přejímce kol při jejich 

příchodu do depa v den závodu. 

g) Přejímka kol: 

i. všichni členové týmu musí přejímku absolvovat společně; 

ii. členové týmu mohou použít stejné kolo. 

h) Cyklistika: 

i. při štafetách je povolen drafting mezi závodníky stejného pohlaví. 

i) Předávka štafety:  

i. pro předávky platí pravidla uvedená v bodě 16.10. 

j) Penalizace: 

i. jsou aplikována základní pravidla Age Group pro penalizaci. 

k) Cíl:  

i. platí stejná pravidla, jako v bodě 16.12. 

17. Paratriatlon   

 

Pravidla pro soutěže paratriatlonistů jsou uvedena v originále pravidel ITU na 

stránkách: 

https://triathlon.org/paratriathlon/documents 

 

S případnými dotazy na vysvětlení a konkretizaci nás kontaktujte na 

triatlon@triatlon.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://triathlon.org/paratriathlon/documents
mailto:triatlon@triatlon.cz
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18. Zimní triatlon 

 18.1. Definice: 

a) Zimní triatlon může mít dva formáty: 

i. běh, cyklistika na horském kole a běh na lyžích, jako Zimní triatlon (Winter 

Triathlon); 

ii. běh, bruslení a běh na lyžích, jako S3 Zimní triatlon (S3 Winter Triathlon). 

b) Všechny segmenty WT by ideálně měly probíhat na sněhu a ledu. Běh a jízda 

na kole mohou probíhat i na jiných površích.   

 18.2. Oficiální trénink a seznámení s tratí 

a) Technický delegát a LOC zorganizují oficiální trénink a seznámení s tratí. 

Závodníci a trenéři se mohou účastnit obou akcí. 

b) Organizace v den závodu: v době právě probíhajícího závodu není na trati 

závodu povolen trénink ani seznámení s tratí.  

 18.3. Běh  

a) Na běžeckou část závodu jsou povinné běžecké boty. Toto pravidlo neplatí 

pro kategorie Age Group; 

b) Použití běžeckých bot/treter s hřeby je povoleno.  

 18.4. Cyklistika na horském kole 

a) Minimální povolený rozměr kol je 26", maximální 29". Minimální průřez je 1,5"; 

b) Přední a zadní kolo mohou mít různé průměry; 

c) Cyklistická část zimního triatlonu je uvažována jako Cross Country na sněhu a 

může zahrnovat i pasáže na normálních cestách a silnicích; 

d) Závodníci mohou kolo na trati i nést a tlačit; 

e) Hákování je povoleno. Z bezpečnostních důvodů může být v některých 

částech trati zakázáno předjíždění. Dojetí závodníka o kolo není důvodem k 

jeho stažení ze závodu; 

f) Nástavce na řídítka nejsou povoleny; 

g) Standardní silniční řídítka (berany) nejsou povolena; 

h) Závodníci musí mít vlastní nářadí a náhradní díly, případné opravy musí 

zajistit sami; 
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i) Kola s hřeby jsou povolena. Výška hřebů musí být kratší, než 5mm – měřeno 

od povrchu pláště; 

j) Tradiční MTB řídítka jsou povolena, včetně zakončení. Konce řídítek musí být 

zaslepeny. 

 18.5. Běh na lyžích 

a) Testování lyží před závodem je možné na speciálních značených tratích, nebo 

po povolení a vyhlášení rozhodčími i na závodní trati; 

b) V průběhu závodu nesmí být závodník na trati jakkoli doprovázen členy týmu, 

manažery nebo jinými osobami mimo závod; 

c) Závodníci mohou v průběhu závodu vyměnit jednu lyži a obě hole; 

d) Závodníci mohou lyžovat libovolným stylem/technikou; 

e) V některých zónách trati může být upraveno použití bruslařského stylu nebo 

jízda soupaž; 

f) Použití cyklistické přilby v průběhu lyžařské části závodu není povoleno. 

Nicméně může být použití cyklistické helmy povoleno TD závodu, např. z 

důvodu nízkých teplot apod.; 

g) Předjížděný závodník je povinen po výzvě co nejrychleji umožnit rychlejšímu 

závodníkovi předjetí, např. uhnutím ke straně trati; 

h) V cílové rovince (30-50m) může být zakázáno bruslení. Může být nařízena 

pouze jízda soupaž v upravené stopě pro klasický styl. Informace o těchto 

úpravách musí být prezentovány na předzávodním briefingu; 

i) Závodníci smějí odepnout lyže nejdříve 10m za cílovou čárou. Poslední 

kontrola lyží proběhne za touto linií; 

j) Na lyžařskou část závodu je povinné použití lyžařských bot. Toto pravidlo 

neplatí pro kategorie Age Group. 

 18.6. Bruslení 

a) Je povoleno použití všech typů bruslí, včetně tzv. Nordic blades; 

b) Výměna bruslí v průběhu závodu je zakázána; 

c) Předjížděný závodník je povinen po výzvě co nejrychleji umožnit rychlejšímu 

závodníkovi předjetí, např. uhnutím ke straně trati; 

d) Závodníci musí mít přilbu, jak je uvedeno v článku 5.2.g Pravidel ITU. 



 

91 

 

 18.7. Depo 

a) Lyžování v depu je zakázané; 

b) Závodníci musí běžecké boty a brusle obout a zout uvnitř depa, v rámci 

„svého“ prostoru. Pokud je vyznačen prostor pro Nordic blades, musí být tyto 

nasazeny v tomto vymezeném prostoru; 

c) V depu mohou rozhodčí pomáhat s vydáváním a přebíráním kol a dalšího 

vybavení. Tato pomoc musí být ve stejném rozsahu k dispozici všem 

závodníkům; 

d) Závodníci musí mít nasazenou a připevněnou přilbu od okamžiku, kdy berou 

kolo ze stojanu, nebo kdy si obouvají brusle, až do zavěšení kola na stojan 

nebo sundání bruslí po skončení daného úseku závodu;  

e) Prostor pro nasazení Nordic blades může být umístěn na straně bruslařské 

trati; 

f) Zóna pro odhození „odpadků“ bude vytyčena za čarou pro umístění lyží, kde 

mohou závodníci odhodit obaly, kterými kryli svou připravenou obuv. 

 18.8. Prostor pro trenéry 

a) Na cyklistické trati jsou vymezené prostory pro trenéry, kde je možno podávat 

závodníkům jejich vlastní nápoje a občerstvení. 

 18.9. Prostor pro Zvláštní potřeby (Special needs) 

a) Další prostory na trati cyklistiky a běhu může pořadatel vymezit pro tzv 

„Special needs“ - odložení částí oblečení a vybavení apod.;  

b) Obsluhu těchto prostor zajišťují výhradně dobrovolníci pořadatele (LOC); 

c) Pokud tyto prostory nejsou k dispozici, jakékoli odložení a předání věcí 

osobám mimo závod bude považováno za zakázanou asistenci; 

d) V rámci cyklistické části závodu může být zřízena zóna pro opravy (Repair 

Zone), kde si závodníci mohou odložit řádně zabalené a označené náhradní 

součástky a nářadí. Veškeré opravy si musí závodník provádět sám. 

 18.10. Cíl – definice 

a) Pro klasifikaci závodníka v cíli je rozhodující moment, kdy špička lyžařské 

obuvi přední nohy protne svislou čáru vedoucí od přední hrany cílové čáry.  
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 18.11. Počasí 

a) Pokud teplota vzduch klesne pod -18°C, závod se ruší. 

19. Terénní triatlon a duatlon 

 19.1. Základní: 

a) Terénní triatlon se skládá z plavání, cyklistiky na horském kole a přespolního 

běhu; 

b) Terénní duatlon se skládá z přespolního běhu, cyklistiky na horském kole a 

přespolního běhu. 

 19.2. Délky tratí 

a) Délky tratí terénního triatlonu jsou upřesněny v Dodatku A; 

b) Délky tratí terénního duatlonu jsou upřesněny v Dodatku A; 

c) Závod může probíhat na technicky a profilově náročných tratích. Pro 

stanovení délky cyklistické tratě je akceptovatelná krajní tolerance 5%. 

Schválení podléhá souhlasu TD. 

 19.3. Oficiální trénink a seznámení s tratí 

a) Technický delegát a LOC zorganizují oficiální trénink a seznámení s tratí. 

Závodníci a trenéři se mohou účastnit obou akcí. 

b) Organizace v den závodu: v době právě probíhajícího závodu neni na trati 

závodu povolen trénink ani seznámení s tratí.  

 19.4. Cyklistika na horském kole 

a) Minimální povolený rozměr kol je 26", maximální 29". Minimální průřez je 1,5"; 

b) Přední a zadní kolo mohou mít různé průměry; 

c) Pláště s hroty i/nebo hladké pláště jsou povoleny; 

d) Závodníci mohou kolo na trati i nést a tlačit; 

e) Hákování je povoleno. Z bezpečnostních důvodů může být v některých 

částech trati zakázáno předjíždění. Dojetí závodníka o kolo není důvodem k 

jeho stažení ze závodu; 

f) Nástavce na řídítka nejsou povoleny; 

g) Standardní silniční řídítka (berany) nejsou povolena; 
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h) Závodníci musí mít vlastní nářadí a náhradní díly, případné opravy musí 

zajistit sami. 

 19.5. Depo 

a) Podmínky a pravidla jsou uvedeny v sekci 7 Pravidel ITU. 

 19.6. Běh 

a) Boty s hřeby/ tretry jsou povoleny 

 19.7. Prostor pro trenéry 

a) Na cyklistické trati jsou vymezené prostory pro trenéry, kde je možno podávat 

závodníkům jejich vlastní nápoje a občerstvení. 

 19.8. Prostor pro Zvláštní potřeby (Special needs) 

a) Další prostory na trati cyklistiky a běhu může pořadatel vymezit pro tzv 

„Special needs“ - odložení částí oblečení a vybavení apod;  

b) Obsluhu těchto prostor zajišťují výhradně dobrovolníci pořadatele (LOC); 

c) Pokud tyto prostory nejsou k dispozici, jakékoli odložení a předání věcí 

osobám mimo závod bude považováno za zakázanou asistenci; 

d) V rámci cyklistické části závodu může být zřízena zóna pro opravy (Repair 

Zone), kde si závodníci mohou odložit řádně zabalené a označené náhradní 

součástky a nářadí. Veškeré opravy si musí závodník provádět sám. 

20. Soutěže s kvalifikačními koly 

 20.1. Základní charakteristika 

a) Soutěž s kvalifikačními koly je závod, kde sportovci absolvují kvalifikační kola 

s určitým počtem „jízd“ a předem určeným počtem postupujících závodníků do 

dalšího kola, resp. do finále, jehož výsledek určí konečné pořadí. 

 20.2. Kvalifikační kola 

a) Jednotlivá kola se nazývají semifinále a finále; 

b) Každý závod má dvě kola; 

c) V jednotlivých jízdách semifinále a ve finále může startovat maximálně 30 

závodníků. Počet jizd v semifinále závisí na počtu účastníků:  
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Počet účastníků Počet jízd v semifinále 

Méně než 30 Bez semifinále, přímo finále 

31 - 60 2 semifinále (15 - 30 v každém) 

61 - 90 3 semifinále (20 - 30 v každém) 

91 - 120 4 semifinále (22 - 30 v každém) 

121 - 150 5 semifinále (24 - 30 v každém) 

 

 20.3. Kvalifikace do finále 

a) Z každé semifinálové jízdy se podle dosaženého pořadí do finále kvalifikuje 

přesně stanovený počet závodníků. Další závodníci se do finále kvalifikují na 

základě dosaženého času:  

Počet účastníků 
Počet jízd 

semifinále 

Počet 

postupujícících 
Postup na čas 

31 - 60 2 14 2 

61 - 90 3 9 3 

91 - 120 4 7 2 

121 - 150 5 5 5 

 

b) Závodníci z různých jízd semifinále, kteří dosáhnou stejného času (v 

sekundách), a kteří obsadí poslední postupové pozice ve svých jízdách, 

postupují všichni, čímž se navýší počet účastníků finále; 

c) V případě, že semifinálovou jízdu dokončí méně závodníků, než je počet 

postupových míst, budou tato místa obsazena závodníky z jiných jízd, na 

základě dosažených časů; 

d) Konečné pořadí závodníků, kteří se nekvalifikují do finále, bude určeno na 

základě dosažených časů. V případě odstoupení/vyloučení/stažení některého 

kvalifikovaného závodníka z finále bude toto místo obsazeno prvním 

nepostupujícím závodníkem, atd., avšak pouze v případě, že odstoupením 

závodníka klesne počet účastníků finále pod 30. (V případě shodného času 

závodníků na prvních nepostupujících pozicích bude účastník finále určen 

jejich losováním.) Možnost pro doplnění finále končí otevřením registrace 

závodníků pro finále;  
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e) V případě, že se v soutěži jede i finále B, postupuje do tohoto finále B prvních 

30 závodníků s nejrychlejšími časy, kteří nepostoupili do finále A. Počet 

účastníků finále B musí být minimálně 10.  

 20.4. Rozdělení závodníků do semifinálových jízd 

a) TD rozdělí závodníky do jednotlivých jízd semifinále takto: 

i. pokud není k dispozici žádný relevantní žebříček/ranking závodníků, budou 

závodníci rozděleni do jednotlivých jízd tak, aby byl počet účastníků ve 

všech jízdách stejný (některé jízdy mohou mít o jednoho účastníka víc). 

Závodníci jedné NF budou do jednotlivých jízd rozděleni podle stejného 

principu. 

ii. pokud je k dispozici relevantní žebříček závodníků, budou závodníci do 

jednotlivých jízd dle tabulky níže. Závodníci nezařazení v daném žebříčku 

budou do jízd rozděleni dle výše uvedeného principu.  

 Tabulka rozdělení závodníků do semifinále dle rankingu:  

První semifinále Druhé semifinále 
Předposlední 

semifinále 
Poslední semifinále 

1    

 2   

  3  

   4 

   5 

  6  

 7   

8    

9    

 10   

  11  

   12 

   13 

  14  

 15   

16    

17    

atd    

Poznámka: číslo udává pořadí v žebříčku 
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 20.5. Přidělení startovních čísel 

a) Prvním parametrem pro přidělení startovních čísel ve finále je pořadí v 

semifinále, druhým je dosažený čas, třetím je pořadí v žebříčku ITU Point List 

a čtvrtým je případně losování.  

 20.6. Výsledky 

a) Celkové výsledky závodu jsou určeny pořadím ve finálové jízdě; 

b) Pokud jsou v daném závodě přidělovány body pro jakékoliv žebříčky a počet 

závodníků, kteří dokončili finálovou jízdu, je nižší, než počet pozic, kterým jsou 

přiděleny body, budou zbývající body přiděleny takto:  

i. závodníkům, kteří jsou ve finále klasifikování DNF budou body přiděleny 

dle jejich semifinálových časů; 

ii. závodníkům, kteří jsou ve finále klasifikování DNS budou body přiděleny 

dle jejich semifinálových časů; 

iii. pokud v závodě neproběhne finále B: závodníkům, kteří se nekvalifikovali 

do finále, budou body přiděleny dle jejich času v semifinále. Pokud v 

závodě proběhne i finále B: body budou účastníkům finále B přiděleny dle 

jejich pořadí v této finálové jízdě; 

iv. závodníkům, kteří jsou klasifikování DSQ nebudou body přiděleny. 

 20.7. Prize money – finanční odměny 

a) Finanční odměny budou rozděleny dle základních pravidel uvedených v 

Dodatku I, v případě potřeby i dle podmínek uvedených v předchozím bodě.  

 

21. Soutěže s kvalifikačními koly formou časovky (Time 

Trial) 

 21.1. Základní charakteristika 

b) Soutěž s kvalifikačními koly formou časovky je soutěž, tvořená dvěma závody/ 

jízdami, kde první (kvalifikační) je individuální závod (časovka), kde sportovci 

startují jeden po druhém, a druhý je hromadný závod složený ze závodníků, 

kteří dosáhli nejlepších výsledků v kvalifikačním kole; 

c) Výsledek finále je konečným výsledkem závodu. 
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 21.2. Kvalifikační kola 

a) Každý závod má dvě kola; 

b) Jednotlivá kola se nazývají kvalifikace a finále; 

c) Kvalifikace probíhá jako individuální časovka se zakázanou jízdou v háku v 

cyklistické části, finále je závod s hromadným startem, s povoleným 

hákováním. V obou kolech závodu smí závodníci používat pouze kola s 

nastavením a výbavou pro soutěže s povoleným draftingem; 

d) TD určí časový interval mezi startem jednotlivých závodníků při časovce. 

Tento interval může být v rozmezí 15 sekund až 3 minuty; 

e) Ve finále startuje 30 nejlepších z kvalifikace. Na základě dostupných 

technologických zdrojů může Hlavní rozhodčí rozhodnout o časové shodě více 

závodníků v kvalifikaci. V tom případě může ve finále startovat i více, než 30 

závodníků. 

 21.3. Kvalifikace do finále 

a) Do finále postupuje 30 závodníků s nejlepšími časy v kvalifikaci; 

b) Konečné pořadí závodníků, kteří se nekvalifikují do finále, bude určeno na 

základě časů dosažených v kvalifikaci. V případě 

odstoupení/vyloučení/stažení některého kvalifikovaného závodníka z finále 

bude toto místo obsazeno prvním nepostupujícím závodníkem, atd., avšak 

pouze v případě, že odstoupením závodníka klesne počet účastníků finále pod 

30. Možnost pro doplnění finále končí otevřením registrace závodníků pro 

finále;  

c) V případě, že se v soutěži jede i finále B, 30 závodníků s nejrychlejšími časy, 

kteří již nepostoupili do finále A vytvoří závodní pole finále B. 

 21.4. Přidělení startovních čísel a organizace startu v kvalifikaci 

a) Startovní čísla budou závodníkům přidělena podle pravidel uvedených v 

článku 2.10. Pravidel ITU; 

b) Závodníci budou do časovky startovat jeden po druhém, od nejvyššího 

startovního čísla k nejnižšímu; 

c) V případě absence závodníka na startu, nebo chybějícího startovního čísla, 

bude startovní procedura probíhat podle původně určeného harmonogramu, 

jako by na startu nikdo nechyběl; 

d) Startovní listina bude sestavena dle následujícího schématu:  
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Startovní číslo Jméno Příjmení NF Čas startu 

102 Grzegorz  Zgliczynski POL 09:00:00 

101 Andrew FarrelL USA 09:00:30 

100 Todd Martin AUS 09:01:00 

99 Frantisek Linduska CZE 09:01:30 

 

 21.5. Systém startu kvalifikace 

a) Pro organizaci startu v kvalifikaci budou aplikována pravidla dle článku 4.9 

Pravidel ITU. 

 21.6. Přidělení startovních čísel pro finále 

a) Startovní čísla pro finále budou přidělována na základě časů dosažených v 

kvalifikaci. Závodník s nejrychlejším časem v kvalifikaci obdrží číslo ve finále 

číslo 1, atd. Závodníkům se shodným časem v kvalifikaci bude startovní číslo 

přiděleno na základě losování.  

 21.7. Výsledky 

a) Celkové výsledky závodu jsou určeny pořadím ve finálové jízdě. Ceny a 

finanční odměny budou rozděleny v souladu s tímto pořadím; 

b) Pokud jsou v daném závodě přidělovány body pro jakékoliv žebříčky a počet 

závodníků, kteří dokončili finálovou jízdu, je nižší, než počet pozic, kterým jsou 

přiděleny body, budou zbývající body přiděleny takto:  

i. závodníkům, kteří jsou ve finále klasifikování DNF budou body přiděleny 

dle pořadí a času v kvalifikaci; 

ii. závodníkům, kteří jsou ve finále klasifikování DNS budou body přiděleny 

dle pořadí a času v kvalifikaci; 

iii. pokud v závodě neproběhne finále B: závodníkům, kteří se nekvalifikovali 

do finále, budou body přiděleny dle jejich času v kvalifikaci. Pokud v 

závodě proběhne i finále B: body budou účastníkům finále B přiděleny dle 

jejich pořadí v této finálové jízdě; 

iv. závodníkům, kteří jsou klasifikování DSQ nebudou body přiděleny. 
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22. Aquabike 

 22.1. Základní charakteristika 

a) Aquabike je závod, který se skládá z plavání, 1. depa (T1), cyklistiky, 2. depa 

(T2); 

b) Závody v Aquabike jsou organizovány pouze pro kategorie Age Group, a jsou 

zařazeny do programu soutěží se stejnými vzdálenostmi tratí plavání a 

cyklistiky. 

 22.2. Tratě a vzdálenosti 

a) 1500m plavání a 40km cyklistiky při triatlonových závodech na tratích 

Standard; 

b) Plavání 1,9km a delší, plus 80km a delší cyklistika při triatlonových závodech 

na středních a dlouhých tratích, vždy ve stejné vzdálenosti, jako tratě závodu, 

jehož je Aquabike součástí. 

 22.3. Zvláštní pravidla 

a) Aquabike se řídí stejnými pravidly jako triatlonové závody na dlouhých tratích, 

jichž je součástí. 

 22.4. Cíl – definice 

a) Cíl závodu v Aquabike je vyznačen cílovou čárou na konci cyklistické části 

závodu. Pro klasifikaci závodníka v cíli je rozhodující moment, kdy jakákoliv 

část pneumatiky/pláště závodníkova předního kola protne svislou čáru 

vedoucí od přední hrany cílové čáry. Cílový čas závodníka je určen tímto 

okamžikem.  
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DODATKY 

23. Dodatek A: Délky tratí a věkové požadavky 

 Triatlon  

 Plavání Kolo Běh Minimální věk 

Týmová štafeta 250 až 300m 5 až 8km 1,5 až 2km 15 

Super Sprint 250 až 500m 6,5 až 13km 1,7 až 3,5km 15 

Sprint max 750m max 20km max 5km 16 

Standard 1500m 40km 10km 18 

Střední  1900 až 3000m 80 až 90km 20 až 21km 18 

Dlouhý 1000 až 4000m 100 až 200km 10 až 42,2km 18 

 
 

 Duatlon 

 Běh Kolo Běh Minimální věk 

Týmová štafeta 1,5 až 2km 5 až 8km 0,75 až 1km 15 

Sprint 5km 20km 2,5km 16 

Standard 5 až 10km 30 až 40km 5km 18 

Střední  10 až 20km 60 až 90km 10km 18 

Dlouhý 10 až 20km 120 až 150km 20 až 30km 18 

 
 

 Aquatlon 

 Běh Plavání Běh Minimální věk 

Týmová štafeta 1,25km 500m 1,25km 15 

Týmová štafeta 
(studená voda) 

 
500m 2,5km 15 

Standard 2,5km 1000m 2,5km 16 

Standard 
(studená voda) 

 
1000m 5km 16 

Dlouhý  5km 2000m 5km 18 

Dlouhý 
(studená voda) 

 
2000m 10km 18 

 
 
 
 

  
 Zimní triatlon 

 Běh (kros) Kolo (MTB) Běh na lyžích Minimální věk 

Týmová štafeta 2 až 3km 4 až 5km 3 až 4km 15 
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Sprint 3 až 4km 5 až 6km 5 až 6km 16 

Standard 7 až 9km 12 až 14km 10 až 12km 18 

 
 

 S3 Zimní triatlon 

 Běh (kros) Bruslení Běh na lyžích Minimální věk 

Standard 4 až 6km 10 až 14km 7 až 9km 16 

 
 

 Terénní triatlon 

 Plavání Kolo (MTB) Běh (kros) Minimální věk 

Týmová štafeta 200 až 250m 4 až 5km 1,2 až 1,6km 15 

Sprint 500m 10 až 12km 3 až 4km 16 

Standard 1000 až 1500m 20 až 30km 6 až 10km 18 

 
 

 Terénní duatlon 

 Běh (kros) Kolo (MTB) Běh (kros) Minimální věk 

Týmová štafeta 1,2 až 1,6km 4 až 5km 0,6 až 0,8km 15 

Sprint 3 až 4km 10 až 12km 1,5 až 2km 16 

Standard 6 až 8km 20 až 25km 3 až 4km 18 

 
 

 Aquabike 

 Plavání Kolo Minimální věk 

Standard 1500m 40km 18 

Dlouhý 1000 až 4000m 100 až 200km 18 
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24.  Dodatek B: Formulář na podání protestu – vzor 

Originály formulářů jsou ke stažení na stránkách ITU 
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25. Dodatek C: Formulář na podání odvolání – vzor 

Originály formulářů jsou ke stažení na stránkách ITU 

 

 

 

 



 

105 
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26. Dodatek D: Vysvětlení pojmů 

Vzhledem k návaznosti níže uvedených pojmů na originální znění Pravidel ITU ponecháváme 

tuto pasáž v anglickém jazyce. 
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115 

 

27. Dodatek E: Kvalifikační kritéria a kritéria pro zařazení 

do žebříčků 

 1. Základní: 

 1.1. Specifická kvalifikační kritéria pro všechny soutěže ITU a ETU jsou 

uvedena na stránkách ITU pod odkazem: 

https://www.triathlon.org/about/downloads/category/qualification_criteria 

 1.2. Specifická kritéria pro zařazení do žebříčků ITU a dalších jsou uvedena 

na stránkách ITU pod odkazem: 

  https://www.triathlon.org/about/downloads/category/ranking_criteria 

 1.3. Základní postupy a pravidla kvalifikací a žebříčků jsou uvedeny níže. 

 2. Postupy a procedury pro sestavení Start a Wait listů: 

 2.1. Tato sekce se týká všech soutěží ITU, vyjma těch specificky 

vyloučených. Toto vyloučení je vždy uvedeno v kvalifikačních kritériích pro 

danou soutěž. Kvalifikační kritéria určují i:  

 a) kvóty pro jednotlivé NF(*); 

 b) kvótu pro pořadatelskou NF (*); 

 c) navýšení kvót pro jednotlivé NF(*); 

 d) navýšení kvóty pro pořadatelskou NF (*); 

 e) navýšení kvót na základě uvážení „Invitation Panel“; 

 f) den vytvoření startovní listiny; 

 g) počet povolených výměn pro jednotlivé NF; 

 h) den, do kdy mohou NF žádat o výměny; 

 i) den, do kdy mohou NF žádat o stažení ze Start listu bez penalizace; 

 j) maximální počet rozdělených „Invitations“; 

 k) den jednání „Invitation Panel“.  

 (*) kvóty mohou být poníženy na základě počtu přihlášek nebo penalizací 

 2.2. Sportovci jsou národními federacemi (NF) přihlášeni na čekací listinu 

(Wait list) nejpozději 33 dní před prvním dnem dané soutěže. Sportovci 

jsou seřazeni podle následujících kritérií:  

 a) ITU World Ranking, nebo dle priorit uvedených v kvalifikačních 

kritéríích; 

 b) závodníci nezařazení v ITU W.R. jsou zařazování na Wait list abecedně 

podle příslušnosti k jednotlivým NF. Pořadatelská NF je uváděna na 

prvním místě; 

https://www.triathlon.org/about/downloads/category/qualification_criteria
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 c) po zařazení prvního závodníka jedné NF je druhý a každý další 

závodník dané NF zařazován na Wait list dle výše uvedených principů; 

 d) závodníci přihlášeni na čekací listinu po ukončení výše uvedeného 

procesu jsou na Wait list řazeni dle data a času přihlášení. 

 2.3. Startovní listina (Start list) je vytvořen 32 dnů před prvním dnem dané 

soutěže, pokud není v kvalifikačních kritériích uvedeno jinak; 

 2.4. Závodníci jsou na Start list řazeni v pořadí, v jakém jsou uvedení na 

Wait listu, za předpokladu, že zařazením uvedeného sportovce nedojde k 

překročení kvóty dané NF; 

 2.5. Pokud je uvedený závodník nad rámec kvóty NF, je nadále na Wait listu 

veden pod označením “Exceeds the National Federation quota”; 

 2.6. Maximální počet závodníků zařazených na Start list je uveden ve 

Specifických kvalifiakčních kritériích, ponížený o počet Invitations pro 

konkrétní závod. Žádní další závodníci nemohou být zařazeni na Start list 

až do 28.dne před startem soutěže, kdy zasedá „Invitation panel“.  

 2.7. Do 30 dnů před startem dané soutěže mohou NF žádat o: 

 a) výměny; 

 b) stažení ze Start listu bez penalizace; 

 c) Invitations – pozvánku/divokou kartu. 

 2.8. 28 dnů před startem dané soutěže jsou přiděleny „Invitations“ / Divoké 

karty – podrobnosti jsou uvedeny v bodě 7 tohoto Dodatku; 

 2.9. Pozice na Start listu, které nejsou obsazeny na základě „Invitations“ 

budou obsazeny závodníky podle dalšího pořadí na Wait listu; 

 2.10. V souladu s výše uvedenými postupy, pokud konkrétní NF odhlásí 

jednoho ze svých závodníků, který není označen jako „Exceeds the NF 

quota“, pak bude toto označení odebráno prvnímu takto označenému 

závodníkovi dané NF v pořadí; 

 2.11. Uvolněné pozice na Start listu jsou obsazované závodníky podle jejich 

pořadí na Wait listu. K uvolnění pozic na Wait listu může dojít odhlášením 

závodníků nebo nízkým počtem přihlášených; 

 2.12. V případě, že všichni závodníci na Wait listu jsou označeni „Exceeds 

the NF quota“ a na Start listu dojde k uvolnění pozice, pak je na Start list 

zařazen první závodník v pořadí WL. Zařazování závodníků nad rámec 

kvóty přidělené NF je prováděno popořadě, systémem jeden závodník na 

jednu NF. Po vyčerpání a obsazení všech pozic závodníky na prvních 
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pořadích jednotlivých NF jsou další volné pozice na SL obsazovány 

stejným systémem; 

 2.13. 48hodin před zahájením Briefingu nemohou být na Start list doplněni už 

žádní závodníci; 

 2.14.  Místa na Start listu uvolněná méně než 24hodin před zahájením 

Briefingu mohou být obsazena pouze závodníky, kteří se zúčastní tohoto 

Briefingu. 

 3. Přijatá opatření: 

 3.1. Opatření přijatá vůči závodníkům:  

 a) závodníci, odhlášení ze závodu po 13:00 SEČ v pondělí před závodem 

budou odebráni ze všech Start a Wait listů v následujících 30 dnech, 

počínaje dnem, kdy došlo k odhlášení; 

 b) odhlášený závodník se nesmí zúčastnit žádné soutěže, probíhající v 

průběhu víkendu, kdy měl probíhat závod, ze kterého se závodník 

odhlásil, ani v průběhu následujícíhi víkendu; 

 c) tento zákaz soutěže v průběhu druhého víkendu lze neutralizovat 

použitím tzv.“Žolíka“/JOKER. Bude upřesněno v dalším textu. 

 3.2. Opatření přijatá vůči NF: 

 a) NF, které odhlásí závodníky ze Start listu v době mezi 30.dnem před 

prvním dnem soutěže a Briefingem pro závodníky budou postiženy 

penalizací, která spočívá ve snížení kvót pro přihlašování do závodů 

dle přiložené tabulky:  

WTS, Světový pohár a Kontinentální mistrovství 

Počet odhlášených 
(dle pohlaví) 

Redukce kvóty 
(dle pohlaví) 

1 0 

2 - 3 1 

4 - 5 2 

6 a více 3 

 

Kontinentální pohár a Kontinentální pohár Juniorů 

Počet odhlášených 
(dle pohlaví) 

Redukce kvóty 
(dle pohlaví) 

1 0 

2 - 3 1 

4 - 6 2 
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7 - 10 3 

11 - 15 4 

16 a více 5 

  

 

Paratriatlon 

Počet odhlášených 
(obě pohlaví, všechny klas. třídy) 

Redukce kvóty 
(obě pohlaví, všechny klas. třídy) 

1 - 3 0 

4 - 6 1 

7 a více 2 

 

b) Na závodníky, kteří se bez předchozí omluvy nezúčastní briefingu je 

pohlíženo jako na ty, kteří byli pozdě odhlášeni Národní federací; 

c) Stejně tak závodníci, kteří se nezúčastní briefingu ani závodu jsou 

započítání mezi odhlášené NF; 

d) V pondělí po závodním víkendu jsou započítány veškeré odhlášky 

jednotlivých NF a dotčené NF jsou informovány o ponížení kvót. 

Soutěže, kterých se týká snížení kvót jsou určeny takto:  

i. World Triathlon Series: následující dva závody WTS; 

ii. Světový pohár a Mistrovství světa: následující dva závody těchto 

soutěží; 

iii. Paratriatlon: následující dva závody těchto soutěží; 

iv. Kontinentální pohár: závody, jejichž Start list má být uvěřejněn v 

dalších 30 dnech; 

v. Kontinentální pohár Juniorů: následující dva závody těchto soutěží. 

e) Penalizace některých případů neplánovaných odhlášení mohou být 

neutralizovány použitím tzv.“Žolíka“.  

f) Počet Žolíků (JOKER) pro jednotlivé NF je stanoven na základě účastí 

závodníků jednotlivých NF na soutěžích v předchozím roce, viz: 

Počet Žolíků v roce 
2018 

Národní federace 

10 JPN, USA 

8 AUS, CAN, ESP, FRA, GBR, HUN, ITA, MEX 

6 ARG, AUT, BEL, BRA, GER, KOR, NED, NZL, POR, 
RSA, RUS, SUI 

4 CHI, CHN, COL, CRC, CRO, CZE, DEN, ECU, EST, 
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HKG, IRL, ISR, MAS, NOR, PHI, POL, ROU, SLO, 
TPE, TUR, UKR 

2 AZE, BLR, BUL, EGY, FIN, GUA, KAZ, LAT, LTU, LUX, 
MAC, SGP, SRB, SVK, SWE, TUN, URU, VEN 

1 Ostatní NF 

 

 Žolík / Joker: 

 .1. Žolíka je možno použít pro: 

 a) zabránění ponížení kvóty pro další starty; 

 b) umožnění penalizovanému závodníkovi start druhý víkend po jeho 

odhlášení ze závodu. 

 .2. Snížení kvót je kumulativní, počřítají se i neúčasti v různých soutěžích 

téhož víkendu nebo v soutěžích, které se časy sankcí překrývají; 

 .3. NF musí použití Žolíka oznámit do 48hodin od doby, kdy došlo k oznámení 

o snížení kvóty na daný závod; 

 .4. Všem NF zůstává minimální kvóta jeden (1) závodník v soutěži i v případě, 

že by součet penalizací znamenal eliminaci všech závodníků konkrétní NF 

z daného závodu. 

 Přidělení startovních čísel: 

 .1. startovní čísla jsou přidělena vždy ve 13:00 hod SEČ v pondělí před 

soutěží, v souladu s Pravidly ITU uvedenými v sekci 2.10. Závodníci 

zařazení na Start list po rozdělení startovních čísel obdrží vždy další číslo v 

pořadí po nejvyšším již přiděleném. 

 Zvláštní podmínky: 

 .1. Neasijští závodníci nemohou být zařazeni na startovní listiny Mistrovství 

Asie v kat. ELITE. V dalších soutěžích Mistrovství Asie mohou být zařazeni 

na Start list pouze v případě, že závod není již plně obsazen, při uplatnění 

stejných limitů pro kvóty, jaké platí pro asijské NF. Tato zařazení musí být 

provedena 10 dnů před soutěží; 

 .2. Neevropští závodníci nemohou být zařazeni na startovní listiny Mistrovství 

Evropy ve SPRINTU. V dalších soutěžích Mistrovství Evropy mohou být 

zařazeni na Start list pouze v případě, že závod není již plně obsazen, při 

uplatnění stejných limitů pro kvóty, jaké platí pro evropské NF. Tato 

zařazení musí být provedena 10 dnů před soutěží; 

 .3. Kontinentální šampionáty Afriky, Ameriky a Oceánie jsou přístupná 

závodníkům všech kontinentů v případě, že Start list není plně obsazen 
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místními závodníky. Platí pro ně stejné kvóty, jako pro Národní federace 

pořadatelského kontinentu.Zzařazení na SL musí být provedena 10 dnů 

před soutěží. 

 Divoké karty / Invitations: 

 .1. 28dnů před prvním závodním dnem soutěže (pokud není v kvalifikačních 

kritériích určeno jinak) přidělí Invitation Panel 5 (pokud není v kvalifikačních 

kritériích určeno jinak) Divokých karet (Invitations). DK mohou být (ale 

nemusí) přiděleny na základě podané žádosti; 

 .2. Žádost o DK musí být podána přísloušnou NF, mailem na adresu: 

entries@triathlon.org; 

 .3. Komise (Invitation Panel) nesmí přidělením DK překročit kvótu, určenou 

příslušným NF v Kvalifiakčních kritériích; 

 .4. Komisi (Invitation Panel) pro soutěže ITU tvoří: 

 a) Generální sekretář ITU nebo jeho jmenovaný zástupce; 

 b) zástupce ITU Sport Department; 

 c) zástupce ITU Development; 

 .5. Komisi (Invitation Panel) pro kontinentální soutěže tvoří: 

 a) Generální sekretář kontinentální federace nebo jeho jmenovaný 

zástupce; 

 b) zástupce ITU Sport Department; 

 c) zástupce ITU Development. 

 Výměny: 

 .1. NF mohou provádět výměny svých závodníků ve všech soutěžích; 

 .2. Jména obou závodníků, mezi kterými má dojít k výměně, musí být zaslána 

mailem na adresu:  entries@triathlon.org; 

 .3. Výměny mohou jsou povoleny pouze do 30 dnů před prvním závodním 

dnem soutěže; 

 .4. Nově přihlašovaný závodník zaujme ve SL pozici závodníka, za kterého je 

měněn. Původně přihlášený závodník je odebrán ze Startovní listiny; 

 .5. Počet povolených výměn (počítá se vždy pro jedno pohlaví a jeden závod) 

je stanoven takto: 

 a) Jedna (1) výměna – WTS, MS U23; 

 b) Dvě (2) výměny – SP, Multisport, Kontinentální šampionát; 

 c) Tři (3) výměny – Kontinentální pohár,  Kontinentální pohár Juniorů, 

Development Event; 

mailto:entries@triathlon.org
mailto:entries@triathlon.org
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 d) Jedna (1) výměna v každém závodě Paratriatlonu (Medal event). 

 Pozdní odhlášení: 

 .1. Závodníci, kteří se zúčastní předzávodního briefingu, ale z důvodu 

neočekávaného onemocnění nebo zranění (toto musí být doloženo 

lékařskou zprávou a schváleno Zdravotnickým delegátem (MD)) se 

nemohou účastnit samotného závodu, nebudou penalizováni; 

 .2. Budou označeni jako DNS a na Start list bude zařazen další způsobilý 

závodník; 

 .3. V případě nepřítomnosti MD bude situaci konzultovat TD s hlavním 

lékařem soutěže.  

 

28. Dodatek F: Pokyny ITU k Autorizované identifikaci 

(Authorised Identification) 

 1. Přehled: 

 1.1. Závodníci, kteří se chtějí účastnit soutěží ITU, musí splňovat podmínky 

Autorizované identifikace a podmínky použití závodních dresů a kombinéz, 

které jsou specifikované v bodě 2.8 Soutěžních Pravidel ITU; 

 1.2. Obrázky uvedené v tomto dokumentu zobrazují standardní typ závodní 

kombinézy. Pro závody v zimním triatlonu a v některých případech i pro 

závody v triatlonu, duatlonu a aquatlonu je povoleno použití dlouhých 

rukávů a nohavic. Tento dodatek platí pro všechny varianty dresů. 

 2. Účel: 

 2.1. Účelem aplikace těchto pokynů a pravidel je prezentovat lokální i 

globální veřejnosti profesionální a pozitivní image triatlonu; 

 2.2. Nabídnout sponzorům a partnerům triatlonu přiměřený prostor pro jejich 

efektivní prezentaci; 

 2.3. Poskytnout Národním Federacím a sportovcům ITU právní rámec, 

umožňující jim mít vzájemně prospěšný vztah, podle článku 12 Pravidel. 

 3. Základní požadavky: 

 3.1. Dresy / kombinézy musí být prosty jakýchkoli log a obrázků, vyjma těch, 

které jsou uvedeny a povoleny níže; 

 3.2. Všechny rozměry log jsou měřeny na neoblečeném dresu, položeném 

na rovné podložce. K měření slouží oficiální šablona ITU (ITU Logo 

Measurement Template); 
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 3.3. Použití log není nijak omezeno, kromě zákazu log propagujících 

tabákové výrobky, alkohol a výrobky, obsahující jakékoli substance ze 

Seznamu zakázaných látek WADA; 

 3.4. Mezi jednotlivými logy a veškerým potiskem musí být zachován prostor 

minimálně 1,5cm, včetně:  

 a) loga ITU; 

 b) příjmení závodníka; 

 c) kódu země; 

 d) všech sponzorských log. 

 4. Barva a design dresu:  

 4.1. Dres musí být v barvách vybraných Národní federací. Toto omezení 

platí pro soutěže: 

 a) Elite: ITU World Triathlon Series Grand Final, ITU World Triathlon 

Series, Continental Championships, ITU Multisport World 

Championships; 

 b) Junior, U23: ITU World Championhips, Continental Championships; 

 c) Paratriatlon: ITU World Championhips, ITU World Paratriathlon Series, 

Continental Championships; 

 d) Dorost: Continental Championships. 

 4.2. Pro ostatní soutěže ITU nejsou žádná omezení barevného provedení 

dresů; 

 4.3. Barevné provedení a design dresů nesmí být zaměnitelné s dresy 

jiného státu a podléhá předchozímu schválení ITU; 

 4.4. Dresy musí mít odlišný vzhled, avšak jejich střih a provedení by neměly 

mít negativní vliv na technické provedení a musí respektovat funkčnost a 

specifické požadavky závodníků s ohledem na tvar a velikost těla;+ 

 4.5. Schvalovací proces designu a provedení dresů je popsán v Doložce F. 

Účelem tohoto procesu je zajistit, aby nedošlo k situaci, kdy bude mít více 

zemí stejný nebo zaměnitelný design dresů; 

 4.6. V kategorii Elite si ITU do 30.ledna daného kalendářního roku vyhrazuje 

zvláštní právo určit aktuálním vedoucím závodníkům ITU WTS povinnost 

nosit specifický design a barvu dresu; 
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 Obrázek 1: 

 
 
 

 5. Příjmení a kód země: 

 .1. Příjmení (neplatí pro kategorie Age Group) a kód země musí být umístěny 

na přední horní části dresu a na hýždích. Počáteční písmeno jména může 

být umístěno před příjmení, obzvláště se toto doporučuje u často 

používaných příjmení. Zobrazení jména i kódu země musí splňovat tyto 

požadavky:  

 a) Font:  

 Font musí být Arial 

 Jméno a kód země musí být psány velkými písmeny, bez diakritiky. 

Jména delší než 9 písmen jsou psány malým písmem, pouze 

počáteční písmeno je velké. Pomlčkyx a mzery ve jméně jsou 

považovány za znak, jak je zobrazeno v obrázku 2 – Family name 

vzor. 

 b) Barva: 

 Pokud hlavní barva dresu tmavá, potisk je v bílé barvě, a opačně. 
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 c) Umístění: 

 přední díl: potisk jména a kódu země na přední části dresu musí být 

umístěn pod logem ITU a prostory pro potisk sponzorskými logy B a 

F. Jméno je umístěno nad kódem země a prostorem pro sponzorská 

loga A; 

 zadní díl: potisk jména a kódu země na zadní části dresu musí být 

umístěn pod pasem, aby byl jasně viditelný při jízdě na kole. Jméno 

je umístěno nad kódem země; 

 výška: maximální výška potisku jména a kódu země je 5cm bez 

ohledu na počet písmen ve jméně; 

 šířka: délka (šířka) potisku jména je minimálně 12cm a maximálně 

15cm. Jména s malým počtem písmen musí vždy dodržet minimální 

délku 12cm (viz obr 2). Šířka potisku kódem země je 6 – 10cm. 

 

Obrázek 2: 

 

Pro krátká jména (jako May) platí, že výška je 5cm a délka/šířka 12cm. Pro delší 

jména, např. Polikarpenko platí, že výška je opět 5cm, ale délka/šířka je 15cm:  
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6. Logo ITU: 

6.1. Oficiální logo ITU je umístěno na pravém rameni; 

6.2. Logo se skládá z kruhů a nápisu ITU v pravé dolní části; 

6.3. Šířka loga je 4cm; 

6.4. Bílo/oranžová kombinace loga se používá u tmavých dresů, u světlých 

pak modro/oranžová kombinace (viz body 6.5, 6.6 a obr.3) 

6.5. Podklady pro tisk loga ITU naleznete ZDE. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: 

 

 
6.6. Obrázek 3 zobrazuje správné provedení loga ITU: 

a) ITU oranžová: 

i. Pantone 144C 

ii. CMYK - C:0%, M:49%, Y:100%, K:0% 

b) ITU modrá:  

i.  Pantone 2955C 

ii. CMYK - C:100%, M:45%, Y:0%, K:37% 

6.7. držitelé titulu Mistr světa mají právo logo ITU doplnit o znak WTS, který 

symbolizuje tuto skutečnost. Grafické podklady a detaily jsou oprávněným 

nositelům předány individuálně.  

7. Prostory pro loga sponzorů: 

7.1. Prostor A: 

a) tento prostor je umístěn přímo pod kódem země – viz obr 1; 

https://triathlon.org/about/logos
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b) maximální výška je 20cm; 

c) maximální šířka je 15cm; 

d) v tomto prostoru mohou být umístěna maximálně 3 loga sponzorů; 

e) závodník může mít v tomto prostoru loga 1, 2, nebo 3 sponzorů, 

přičemž každé logo musí prezentovat jiného sponzora. 

7.2. Prostor B: vpředu, vlevo nahoře 

a) tento prostor je určen pro logo výrobce dresu, případně pro jiného 

sponzora; 

b) maximální výška je 4cm; 

c) maximální šířka je 5cm; 

d) tento prostor musí být umístěn v levé horní části dresu, nikoli uprostřed. 

7.3. Prostor C: boční panely 

a) v tomto prostoru mohou být umístěna loga sponzorů; 

b) maximální výška je 5cm; 

c) maximální šířka je 15cm; 

d) v tomto prostoru smí být umístěno logo pouze jednoho sponzora, na 

obou stranách stejné; 

e) tento boční prostor musí být viditelný při pohledu z boku. Pokud je (z 

důvodu tvaru postavy závodníka) tento prostor částečně viditelný i z 

předního pohledu, musí být částečně viditelný i ze zadního pohledu). 

7.4. Prostor D: vpředu dole (stehna) 

a) maximální výška je 4cm; 

b) maximální šířka je 5cm; 

c) logo smí být na pravé nebo levé nohavici, nikoli na obou.  

7.5. Prostor E: zadní díl 

a) jedno logo jakéhokoliv sponzora může být umístěno v tomto prostoru 

nad jménem závodníka na zadním díle dresu; 

b) maximální výška je 10cm; 

c) maximální šířka je 15cm; 

7.6. Prostor F: vpředu nahoře 

a) jedno logo jakéhokoliv sponzora může být umístěno v tomto prostoru 

nad jménem závodníka na předním díle dresu 

b) maximální výška je 5cm; 

c) maximální šířka je 15cm. 
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8. Neopreny:  

8.1. na neoprenu smí být pouze logo výrobce neoprenu; 

8.2. maximální plocha loga může být pouze 80cm2  vpředu a vzadu. Tato 

plocha je povolena z lícové i rubové strany neoprenu; 

8.3. pokud má výrobce zájem o zobrazení více log na předním nebo zadním 

díle neoprenu, jejich plocha nesmí překročit povolný limit 80cm2; 

8.4. loga na bocích neoprenu musí být zahrnuta do limitu 80cm2 pro přední díl 

nebo 80cm2 pro zadní díl. 

9. Návleky na ruce: 

9.1. návleky na ruce musí být neutrální nebo odpovídat designu dresu, bez 

log. 

10. Dočasné tetování/obtisky na tělo: 

10.1. při soutěžích ITU nesmí závodníci používat žádné dočasné tetování ani 

obtisky na tělo, vyjma startovních čísel a log dodaných ITU. 

11. Oblečení na vyhlášení: 

11.1. všechna pravidla pro prezentaci sponzorů na dresech platí i pro 

oblečení na vyhlášení vítězů. 

12. Specifická pravidla pro závodníky kat. Paratriathlon (PTVI Sport Class): 

12.1. Oblečení a dres „vodiče“ musí splňovat všechna výše uvedená pravidla. 

Vodič smí využít stejné plochy pro umístění log sponzorů – loga musí být 

stejná, jako u závodníka; 

12.2. v prostoru pro jméno musí mít vodič nápis „GUIDE“; 

12.3. font je Arial, výška je 5cm, šířka 12cm. 

13. Práva a odpovědnost: 

 World Triathlon Series (Elite) 
World Triathlon Grand Final 

(Elite) 
Triathlon World 
Championships 

Triathlon Continental 
Championships 

Multisport World and 
Continental Championships 
World Paratriathlon Series 

Všechny kontinentální a 
ITU soutěže, neuvedené 

v této tabulce 

Dres – barva a design Dle katalogu 
Na základě dohody a 
dobré vůle mezi NF a 

závodníkem 

Příjmení 
Doporučeno pro kategorie AG 

Povinné pro všechny ostatní kategorie 
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Kód zěmě Povinné dle pravidel ITU 

Logo ITU Povinné dle pravidel ITU 

Prostor pro logo A - F Na základě dohody a dobré vůle mezi NF a závodníkem 

 

 

DRESY A KOMBINÉZY - SCHVALOVACÍ PROCES ITU 

 

 1. Přehled: 

 1.1. tento schvalovací proces je součástí ITU pravidel o oblékání (ITU 

Guidelines Regarding Authorised Identification) a je speciální přílohou 

Závodních pravidel ITU. 

 2. Učel: 

 2.1. tento proces byl aplikován za účelem regulace schvalování návrhů 

designů národních dresů jednotlivých NF pro jejich použití při soutěžích 

ITU a dodržení ITU pravidel o oblékání (ITU Guidelines Regarding 

Authorised Identification). 

 3. Základní pravidla: 

 3.1. dresy jednotlivých NF musí být odlišné a nezaměnitelné s již 

schváleným dresem jiné NF, současně musí být v souladu s ITU pravidly o 

oblékání (ITU Guidelines Regarding Authorised Identification). 

 3.2. Použití uměleckých nebo kreativních prvků je akceptovatelné za 

předpokladu, že jsou dodržena ITU pravidla o oblékání (ITU Guidelines 

Regarding Authorised Identification). Konkrétně – pokud design obsahuje 

rozpoznatelné prvky reklamy, obchodních log nebo značek, které 

překračují povolené limity umístění, nebude takový design schválen; 

 3.3. schválený design platí pro všechny typy a střihy dresů: pro muže, ženy, 

na triatlon, na duatlon, na zimní triatlon atd; 

 3.4. současně může každá NF zažádat o schválení jednoho designu pro 

každý multisport. Pro kategorie AG mohou být schváleny dvě různé 

varianty designu, s určením var. 1 a var. 2. Nicméně, všichni závodníci 

jedné NF závodící ve stejném závodě musí mít stejnou variantu designu. 

 4. Průběh schvalovacího procesu: 

 4.1. Národní federace předloží ke schválení návrh závodního dresu pro 

následující období včetně specifikací: 

 a) bude použit vzor dle zadání ITU; 
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 b) rozměry a umístění prostorů pro sponzorská loga dle ITU pravidel o 

oblékání (ITU Guidelines Regarding Authorised Identification). 

Specifikace a rozměry prostoru pro jméno závodníka a kód země – 

vpředu i vzadu; 

 c) rozměry a umístění loga ITU. Specikace barev včetně stupnice Pantone 

(CMYK). Návrh může být předložen ve formátech .jpg .gif .bmo nebo 

.tif; 

 d) jakmile je návrh schválen, tento design platí až do požadavku NF na 

schválení nového návrhu dresu. 

 5. Schválení: 

 5.1. ITU bude písemně informovat příslušnou NF o schválení návrhu dresu 

pokud design:  

 a) splňuje všechny náležitosti ITU pravidel o oblékání (ITU Guidelines 

Regarding Authorised Identification);  

 b) je odlišný a nezamněitelný s již schválenými designy ostatních NF. 

 5.2. Pokud návrh nebude schválen, ITU:  

 a) vyzve NF k předložení jiného návrhu, pokud původní návrh nebude 

splňovat pravidla ITU, nebo; 

 b) požádá NF, které předkládají žádost o schválení dresu o úpravy návrhů 

tak, aby byla dodržena podmínka odlišného designu dresů různých NF; 

 c) pokud nedojde v jednání NF o úpravách designů k dohodě, ITU 

rozhodne, která z NF bude moci použít dres v designu dle 

předloženého návrhu s těmito prioritami:  

i. NF, která používala schvalovaný design již v minulosti bude 

upřednostněna; 

ii. pokud obě NF předkládají návrhy nových dresů, bude o tom, který 

návrh bude přijat a která NF bude muset předložit upravený návrh 

rozhodnuto losem. 

 5.3. ITU vydá elektronický katalog, ve kterém budou uveřejněny schválené 

varianty závodních dresů jednotlivých NF. Tento katalog bude měsíčně (při 

změnách) aktualizován. 

 5.4. Žádosti o schválení designu dresu budou posuzovány v měsíčním 

intervalu. NF, které chtějí žádat o schválení dresu musí předkládat takové 

designové návrhy, které se liší od již schválených. 
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 6. Schvalovací komise 

 6.1. Všechna rozhodnutí ve věci posouzení žádosti o schválení návrhu 

dresu provádí komise ve složení:  

 a) člen technického výboru ITU; 

 b) zástupce sportovní sekce ITU; 

 c) zástupce mediální sekce ITU; 

 6.2. Proti rozhodnutí Schvalovací komise je možno se odvolat ke světovému 

triatlonovému tribunálu (World Triathlon Tribunal). Toto odvolání nemá 

odkladný účinek, původní rozhodnutí zůstává v platnosti až do konečného 

rozhodnutí WTT o odvolání.  

29. Dodatek G: Klasifikační pravidla pro Paratriatlon 

Klasifikační pravidla pro Paratriatlon jsou uveřejněna na webu ITU:  

 https://www.triathlon.org/about/downloads/category/competition_rules 

30. Dodatek H: Kalkulace finančních odměn (Prize Money) 

1. Vysvětlení  

1.1. Kalkulace finančních odměn je zavedena z důvodu zachování čestného a 

férového přístupu ke všem závodníkům; 

1.2. Pokud má pořadatel soutěže ITU zájem o změnu této kalkulace, musí 

zažádat o povolení výjimky z pravidel. Pokud je tato změna povolena, 

musí být nová kalkulace uveřejněna na webových stránkách daného 

závodu a na stránkách www.triathlon.org; 

1.3. Objem a rozdělení finančních odměn musí být stejné pro muže i ženy.  

 

 

2. Kalkulace – procentuální odpočet 

2.1. Tabulka zobrazuje 5 základních typů rozdělení finančních odměn v 

závislosti na celkovém objemu cen na soutěži ITU; 

2.2. Jednoduchý návod na kalkulaci cen je uveřejněn na stránkách 

www.triathlon.org. 

 
Top 20 

150 001 USD  
a více  

Top 15 
50 001-150 
000 USD 

Top 10 
10 001-50 000 

USD 

Top 5 
3 001-10 000 

USD 

Top 3 
3 000 USD  

a méně 

1. 23,00% 25,00% 25,00% 30,00% 50,00% 

2. 18,00% 20,00% 20,00% 25,00% 30,00% 

https://www.triathlon.org/about/downloads/category/competition_rules
http://www.triathlon.org/
http://www.triathlon.org/
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3. 14,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 

4. 10,00% 10,00% 10,00% 15,00%  

5. 8,00% 7,00% 8,00% 10,00%  

6. 6,00% 6,00% 7,00%   

7. 4,00% 5,00% 6,00%   

8. 3,00% 3,00% 4,00%   

9. 2,30% 2,25% 3,00%   

10. 1,90% 1,75% 2,00%   

11. 1,60% 1,50%    

12. 1,40% 1,25%    

13. 1,20% 1,00%    

14. 1,10% 0,75%    

15. 1,00% 0,50%    

16. 0,90%     

17. 0,80%     

18. 0,70%     

19. 0,60%     

20. 0,50%     

 

 

 

 

 

31. Dodatek I: Multisporty ITU 

 Triatlon 

 Dlouhý triatlon (včetně závodů na střední tratě) 

 Aquatlon 

 Duatlon  

 Dlouhý duatlon (včetně závodů na střední tratě) 

 Zimní triatlon 

 Terénní (Cross) triatlon  

 Terénní (Cross) duatlon 

 Halový (Indoor) triatlon  

 Aquabike 
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32. Dodatek J: Soutěže a kategorie ITU 

   Soutěže ITU 

 Mistrovství světa 

 WTS (World Triathlon Series) 

 WTS finále (World Triathlon Series Final) 

 Světová série (World Series) 

 Světový pohár 

 Kontinentální mistrovství 

 Kontinentální pohár 

 Kontinentální pohár Premium 

 Kontinentální pohár finále 

 Rozvojová soutěž (Development Event) 

 Národní mistrovství 

 

 

 

 

Kategorie ITU 

 Elite 

 U23 

 Junior 

 Dorost (Youth) 

 Paratriatlon 

 Age Group 

 Týmové štafety 
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33. Dodatek K: Porušení pravidel a penalizace 

Uvedený seznam je souhrnem nejčastějších příkladů porušení pravidel a 

penalizací/trestů. V případě odlišné interpretace mezi zde uvedenými příklady a 

Pravidly ITU platí vždy varianta dle Pravidel ITU.  

Všechny odkazy na kategorii Elite se současně vztahují i na kategorie U23, Junior a 

Dorost (Youth). Postupy udělení a výše trestu jsou uvedeny v oddíle 3 Pravidel ITU.  
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34. Dodatek L: Vzory Startovních a Výsledkových listin  

Vzory Startovních a Výsledkových listin jsou uveřejněny na stránkách 

www.triathlon.org. 

 

35. Dodatek M: Smlouva sportovce 

Formulář Smlouva sportovce je uveřejněn na stránkách ITU: 

https://www.triathlon.org/about/downloads/category/athletes_agreement 

 

36. Dodatek N: Technologický podvod 

 1. Místo a čas: 

 1.1. Na všech soutěžích ITU bude v okamžiku zahájení přejímky kol k 

dispozici v prostoru pro závodníky nebo v depu i prostor pro kontrolu 

zneužití technologických pomůcek v konstrukci kola; 

 1.2. V ideálním případě připraví LOC pro tyto účely dva stany (z nichž jeden 

může být bez stěn); 

 1.3. Před startem závodu budou vylosováni závodníci, kteří absolvují 

kontrolu, po závodě může být ke kontrole vybrán závodník na základě jeho 

výkonu.  

 2. Personál: 

 2.1. Kontroly by se měli účastnit 1-2 akreditovaní rozhodčí ITU; 

 2.2. LOC by měl pro účely kontrol zajistit kvalifikovaného mechanika. 

Mechanik by měl být seznámen s typem kol, která se pro daný závod 

používají a měl by být schopen v krátkém čase „rozebrat“ a opětně „složit“ 

součástky kola, které budou kontrolovány. 

 3. Postup kontroly 

 3.1. Vybraný závodníky je vyzván, aby své kolo předložil ke kontrole v 

1.stanu. Akreditovaný rozhodčí ITU závodníkovi vysvětlí proces kontroly a 

provede vizuální kontrolu celého kola, včetně všech jeho součástí; 

 3.2. V případě negativního nálezu bude závodník i s kolem uvolněn do 

závodu; 

 3.3. V případě jakýchkoli podezření bude kolo znovu zkontrolováno druhým 

akreditovaným rozhodčím ITU. Pokud podezření přetrvávají, bude 

http://www.triathlon.org/
https://www.triathlon.org/about/downloads/category/athletes_agreement
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závodník vyzván k předání kola do druhého, uzavřeného stanu. Stejně tak 

bude vyzván k předání kola do uzavřeného stanu v příapdě, že druhý 

rozhodčí není k dispozici; 

 3.4. ITU může pro kontrolu kola využít jakoukoliv technologii; 

 3.5. V uzavřeném stanu musí být kontrole kola přítomen závodník (nebo 

jeho zástupce) akreditovaný rozhodčí ITU, Hlavní rozhodčí závodu (nebo 

jím pověřená osoba) a cyklistický mechanik. Prostor pro kontrolu musí být 

kompletně uzavřen před pohledem zvenčí; 

 3.6. Závodníkovi (nebo jeho zástupci) je poskytnuto nářadí a je vyzván k 

demontáži sedlovky a středového složení kola. Pokud odmítne toto 

provést, musí podepsat prohlášení, že za veškeré způsobené škody na 

kole nese odpovědnost on sám, a demontáž provede kvalifikovaný 

mechanik schválený ITU; 

 3.7. Pokud se při demontáži součástek prokáže, že rám nebo středové 

složení ukrývá jakýkoliv motor, Hlavní rozhodčí rozhodne o diskvalifikaci 

závodníka a předá celou záležitost k došetření Světovému triatlonovému 

tribunálu a k rozhodnutí o případné další penalizaci; 

 3.8. Pokud závodník odmítne podepsat prohlášení o odpovědnosti, bude 

Hlavní rozhodčí toto posuzovat jako neabsolvování kontroly a předá celou 

záležitost k došetření Světovému triatlonovému tribunálu a k rozhodnutí o 

případné další penalizaci; 

 3.9. Až do konečného rozhodnutí a uzavření záležitosti, včetně absolvování 

případného trestu, nesmí závodník startovat v jiných soutěžích ITU. 

 

37. Dodatek P: Netradiční nebo neobvyklá kola – 

schvalovací proces 

1. Výrobce musí předložit technickou dokumentaci (včetně ilustrativního 

vyobrazení) rámu kola, který chce schválit. 

2. Výrobce kola musí prokázat, že rám (ve všech dostupných/prodávaných 

velikostech) splňuje aktuální bezpečnostní standardy a požadavky, v 

současnosti normu ISO4210:2015. 

3. Výrobce by měl prokázat shodu s normou ISO 4210: 2015 předložením 

protokolu o zkoušce, vydaným nezávislou laboratoří provádějící testování 

bezpečnosti spotřebního zboží a o shodě s předpisy v oblasti mechanických 
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testování a akreditaci podle požadavků EN/ISO/IEC 17025. Protokoly o 

zkouškách by měly být poskytovány o všech dostupných/prodávaných 

velikostech rámů (např. 48/50/52 atd.). Tyto protokoly o zkouškách by měly 

být součástí dokumentů předložených ke schválení. 

4. Osvědčení o souladu akreditované zkušební laboratoře s normou EN/ISO/IEC 

17025 by mělo být součástí souboru dokumentace předloženého ke schválení.  

5. Schvalovací komise po prostudování těchto dokumentů rozhodne o přijetí 

žádosti.  

 

38. Dodatek Q: PPE – PRE PARTICIPATION EVALUATION 

 1. PPE - „předzávodní prohlášení“ by mělo obsahovat: 

 1.1. vyplněný zdravotní dotazník. Tento dotazník je přísně tajný a musí být 

předložen týmovému lékaři před zdravotní prohlídkou;  

 1.2. fyzické lékařské vyšetření: lékařem, podle doporučení MOV, 

zveřejněných v publikaci „Lausanne Recommendations“ o náhlé 

kardiovaskulární smrti v souvislosti se sportovním výkonem; 

 a) Vyšetření srdce poslechem: 

◦ srdeční rytmus/frekvence 

◦ srdeční ozvy: systolický a diastolický 

◦ systolický klik 

 b) Krevní tlak 

 c) Radiální a femorální puls 

 d) Marfanův syndrom 

 1.3. Elektrokardiogram 12 klidových elektrod (EKG). Lékař sleduje anomálie 

v rytmu, vedení nebo repolarizaci; 

 1.4. Každá národní federace musí na začátku každé sezóny zaslat 

dopis/certifikát podepsaný zástupcem NF, kterým potvrzuje, že všichni 

sportovci uvedení v odst.2.4.c těchto Pravidel, kteří se účastní akce ITU v 

daném kalendářním roce absolvovali PPE. Tento dopis musí být podán v 

originále, jinak nebudou sportovci z konkrétní národní federace přijati k 

žádným soutěžím ITU. 

 

 


