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Soutěžní směrnice 2016 – zimní edice 

 ČP v Aquatlonu a MČR v Zimním triatlonu 

SS zimní edice byla schválena dne  16.1.2016 

Soutěžní směrnice určuje podmínky pořádání závodů členy ČTA a parametry seriálů a jejich závodů, které jsou přímo řízené ČTA 
a  stanovuje vybraná nominační kritéria pro reprezentační starty v sezóně 2016. Na závodech se závodí dle platných pravidel 
ČTA, neurčuje-li tato směrnice jinak. Výklad soutěžní směrnice provádí technický ředitel ČTA. 
 
 
 
1. Parametry závodů a účasti na závodech 

1.1. Každý pořadatel závodu ČP, nebo celého seriálu závodů ČP má uzavřenou smlouvu s ČTA, která specifikuje práva a 

povinnosti obou stran při organizaci závodů, resp. celého seriálu. Kopie smlouvy jsou dostupné na www.triatlon.cz 

v odpovědnosti sekretariátu ČTA.  

1.2. Každý člen ČTA, který pořádá závod libovolného klonu triatlonu tak, jak jej definují stanovy ČTA, je povinen dodržovat 

Pravidla ČTA, která jsou uveřejněna na www.triatlon.cz a je povinen vyvinout maximální úsilí o jejich uplatnění při 

závodě a má povinnost sám, nebo ve spolupráci s ČTA na závod delegovat alespoň jednoho rozhodčího.  

1.3. Každý závodník je povinen dodržovat Pravidla ČTA, řídit se propozicemi daného závodu a touto soutěžní směrnicí. 

1.4. Právo účasti na závodech má každý, kdo se přihlášením k závodu zaváže k dodržování ustanovení této směrnice a 

pravidel ČTA.   

1.5. Pokud prezentovaný závodník k závodu není držitelem licence ČTA, tak svojí účastí na závodu ČP souhlasí s tím, že jeho 

jméno, rok narození, klubová a jiná příslušnost a příslušné výkony budou dále evidovány v databázích ČTA a smluvně 

vázaných firem a dále souhlasí s tím, že jsou tyto informace veřejné.  

1.6. Každý závodník respektuje fakt, že klubová příslušnost bude automaticky načítána z centrální ČTA databáze a případná 

změna klubové příslušnosti podléhá ustanovením licenčního a přestupního řádu.  

V případě, kdy klub člen ČTA nemá uhrazené klubové členství v ČTA, bude název klubu tištěn jemnou kurzívou.   

1.7. Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk, dosažený v kalendářním roce. 

1.8. Každý závodník svoji přihláškou k závodu deklaruje, že jeho zdravotní stav odpovídá charakteru soutěže a že startuje na 

vlastní nebezpečí. U přihlášek neplnoletého závodníka se má za to, že toto deklaruje jeho zákonný zástupce. 

1.9. Řádný člen ČTA (s platnou závodní licencí pro rok 2016) přihlášený předem přes portál www.czechtriseries.cz má nárok 

na tzv. zvýhodněné startovné, které je nižší než základní startovné pro nečleny ČTA, či závodníky přihlášené na místě. 

Pro žactvo a dorost je zvýhodněné startovné nižší  o 50Kč, pro juniory a dospělé o 100Kč. 

1.10. Maximální výše základního startovného na závodech v zimním triatlonu a aquatlonu (pro řádné členy ČTA přihlášené 

předem je uvedeno v tabulce: 

Věková kategorie Max. výše základního startovného 

Žactvo  8-15 let 200Kč 

Dorost 300Kč* 

Junioři a dospělí 500Kč* 

 
* nevztahuje se na závody, kdy je ČP současně i EP, MS, WC,  nebo se závod pořádá mimo území ČR.  

 

1.11. Závodník je povinen při prezentaci pro kontrolu předkládat doklad totožnosti, nebo licenci ČTA v původní a/nebo 

elektronické formě.  

1.12. Každý závodník je sám zodpovědný za správnost a úplnost svých údajů v systému www.czechtriseries.cz, včetně 

aktuální obličejové fotografie ve svém profilu.  

1.13. Každý závodník startuje za svůj klub ve smyslu jeho klubové příslušnosti. Soutěž klubů bude průběžně vyhodnocována 

přes všechny věkové kategorie a závodníci se do ní nemusejí přihlašovat. Kluby budou vyhodnocovány na každém 

závodě a budou získávat body do celkového pořadí ČP. Pořadatel nemá povinnost klubové pořadí vyhlašovat. 

Ustanovení se nevztahuje na držitele denní licence.  

1.14. Každý závodník má právo využít příslušnosti k jedné „Profesionální stáji“. Licenci profesionální stáje kupuje právnická 

a/nebo fyzická osoba podle pravidel „profesionálních stájí“, které jsou k dispozici na www.triatlon.cz.  

1.15. Hodnocení jednotlivých kategorií  

http://www.triatlon.cz/
http://www.triatlon.cz/
http://www.czechtriseries.cz/
http://www.triatlon.cz/
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 Aquatlon 

Kategorie Pořadí v závodu Body do ČP 

Žáci 8, 9, 10-11 let Podle dosažených časů - 

Žactvo mladší 12-13 Podle dosažených časů 
Součet min 2, max však 3 nejlepších výsledků 

BRPK 

Žactvo starší 14-15 Podle dosažených časů 
Součet min 2, max však 3 nejlepších výsledků 

BRPK 

Dorost, junioři, dospělí Podle dosažených časů 
Součet min 2, max však 3 nejlepších výsledků 

BRPK 

Absolutní pořadí dorostu, 

juniorů a dospělých* 

Podle dosažených časů  na stejných 

délkách tratí 

Součet min 2, max však  

3 nejlepších výsledků BRP 

Kluby 

Průměr relativních umístění 4. 

nejlepších závodníků stejného klubu 

v libovolných věkových kategoriích. 

Součet  5. nejlepších bodových zisků:  
1. místo 100 bodů,  

2./99, 3./98, … 
 

 

* v případě, že dorost, případně junioři mají společný start s dospělými 

 

 BRPK  = Body Relativního Pořadí v Kategorii. 

 

Pro potřeby výpočtu relativního umístění se má zato, že v každé kategorii startuje minimálně 5 závodníků. 

Koeficient závodu (KZ) je u všech závodů standardně na hodnotě 1, u MČR 1,05 

Pokud je na startu dané kategorie CELKEM méně než 100 závodníků, tak BRPK = KZ*(50/(50+pořadí) * 100) 

Pokud je na startu dané kategorie CELKEM více než 100 závodníků, tak BRPK =  KZ*((CELKEM/2)/(CELKEM/2+pořadí) * 100) 

 

1.16. Rozdělení finančních cen za celkové pořadí každého závodu bude uvedeno v propozicích závodů. Součet Prize money 

pro celková pořadí junoři+dospělí by měl dosahovat minimálně 10 tis Kč.  

1.17. ČP (každý jednotlivý závod) bude vyhodnocen v každé vyhlašované věkové vyhlášené kategorii do 3. místa a budou 

uděleny diplomy, medaile a poháry. 

1.18. ČP (celý pohár) bude vyhodnocen v každé věkové vyhlášené kategorii do 3. místa a budou uděleny diplomy, poháry a 

věcné ceny.  

1.19. Finanční příspěvky  za ČP celkové pořadí budou rozděleny v tis Kč takto: 

 

 1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. CELKEM 

Junioři a dospělí (muži a 

ženy) v abs. pořadí 

10 5 2     34 

Kluby ČP Aquatlon 20 15 10 8 7 6 4 66 

 

1.20. Celkové pořadí  ČP a finanční příspěvky  se vztahuje pouze na kluby registrované v ČTA se zaplaceným poplatkem na 

příslušný kalendářní rok, nejpozději do 31.5.2016. 

1.21. V případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění v celkovém pořadí ČP lepší umístění na MČR.  
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2. Český pohár v Aquatlonu 

 

2.1. Organizátorem seriálu je ČTA o.s. 

2.2. Závody Aquatlon série: 

 

Místo Organizátor závodu Datum distance dospělých km 

České Budějovice Trisk ČB 5.3.2016 0,4-5 

Karviná AO TJ Jäkl Karviná 19.3.2016  0,4-5 

Praha 11 Prague Triathlon Team 

z.s. 

9.4.2016 0,4-5 

Jablonec nad  N. Tri Club Jablonec 16. 4.2016 0,8-5 

Příbram Prague Triathlon Team 

z.s. 

23. 4.2016 0,4-5 

Brno * Ekol Team 14.5.2016 0,4-5 

 * 14.5. AQUATLON Brno, nevyhlašují se kategorie žactva od 8-15 let  

2.3. Vyhlašované věkové kategorie ČP a MČR a doporučené délky tratí: 

 

 Plavání (m) Běh (m) 

Žáci 8, 9 let 100 800-1 000 

Žáci 10-11 let 100 800-1 000 

Žactvo mladší 12-13 200 2 000 

Žactvo starší 14-15 200 2 000 

Dorost 16-17 400 3 000-5 000 

Junioři 18-19 400-800 3 000-5 000 

Dospělí 20-39 let 400-1500 5 000-10 000 

Dospělí 40-49 let 400-1500 5 000-10 000 

Dospělí 50-59 400-1500 5 000-10 000 

Dospělí 60 a starší 400-1500 5 000-10 000 

 

2.4. Mistrovství ČR se vyhlašuje takto: 

Kategorie M-ČR: závod 

Žactvo, dorost, junioři a dospělí Jablonec na Nisou 16.4.2016 

Kluby Jablonec na Nisou 16.4.2016 

 

2.5. Nominační kritéria pro soutěže ME, MS v aquatlonu kategorie ELITE v roce 2016 

Zpracovala koordinátorka reprezentace Eva Potůčková  

 

ME AQT Chateauroux, FRA  25.6.2016 

Muži: 2 NZ + 2 DK, Ženy: 2 NZ + 2 DK 

 

Nominační závod: MČR v aquatlonu Jablonec nad Nisou 16.4. 2016. Nominační jistotu získávají první 2 v celkovém pořadí 

v kategorii mužů a žen. Nominovaným závodníkům hradí ČTA startovné, ostatní náklady jsou v režii závodníků.  

DK plně hrazené ze strany reprezentanta mohou být uděleny na základě návrhu koordinátora sekce nejpozději měsíc před 

konáním závodů a podléhají schválení Sportovní komise ČTA. Při udělení těchto DK bude přihlédnuto k aktuální 

výkonnosti prokázané v závodech ČP v aquatlonu v roce 2016. DK nemusí být uděleny.                                                                                                                                                                                        

 

MS AQT Cozumel, MEX 11.9.2016 

Muži: 1 NZ + 1 DK, Ženy: 1 NZ + 1 DK 
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Nominační závod: ME v aquatlonu 25.6. 2016. Nominační jistotu získá nejlépe umístěný závodník v celkovém pořadí mužů 

a žen. Nominovaným závodníkům hradí ČTA startovné, ostatní náklady jsou v režii závodníků. 

DK plně hrazené ze strany reprezentanta mohou být uděleny na základě návrhu koordinátora sekce nejpozději měsíc před 

konáním závodu a podléhají schválení Sportovní komise ČTA. Při udělení těchto DK bude přihlédnuto k aktuální 

výkonnosti prokázané v závodech ČP v aquatlonu a ME v aquatlonu v roce 2016. DK nemusí být uděleny.            

 

3. Český pohár v Zimním triatlonu se nevyhlašuje,  

3.1. Podporované závody: 

 

Místo Pořadatel Datum Délky tratí dospělých 

Běh – MTB – Běh lyže volně 

Jablonec nad Nisou TRI – Club Jablonec n.N. 6.2.2016 5-12-8 

  

3.2. Vyhlašované věkové kategorie u podporovaných závodů a doporučené délky tratí: 

 

Kategorie Běh MTB Běh lyže 

Dorost 16-17  

Distance jednotlivých tratí budou uvedeny v propozicích závodu.  Junioři 18-19 

Dospělí 20-39 let 

Dospělí 40-49 let 

Dospělí 50-59 let 

Dospělí 60 a starší 

 

3.3. Mistrovství ČR  

Kategorie M-ČR: závod 

Dorost, junioři,  dospělí   Jablonec  nad Nisou, 6.2. 2016 

 

3.4. Nominační kritéria pro soutěže ME, MS v zimním triatlonu kategorie ELITE v roce 2016 

Zpracovala koordinátorka reprezentace Eva Potůčková  

 

ME ZTT Otepää, EST 22. - 24.1.2016  

Muži: 2 DK  

Ženy: Šárka Grabmüllerová  

 

MS ZTT Zeltweg, AUT 12. - 14.2.2016 

Muži: 2 DK  

Ženy: Šárka Grabmüllerová  

 

Při prokázání výkonnosti ČTA může udělit DK plně hrazené ze strany reprezentanta, všechny DK nemusí být uděleny. DK 

budou uděleny na základě návrhu koordinátora sekce do 10.1.2016 a podléhají schválení Sportovní sekce ČTA.  

 

4. Ostatní ustanovení 

4.1. Případné Závody se statutem Evropský pohár (EP) se řídí pravidly a nařízeními ETU, resp. ITU a odchylky od této 

směrnice budou řešit propozice daného závodu.  

4.2. Technického delegáta pro jednotlivé závody určuje ČTA. TD podléhá technickému řediteli ČTA. 

4.3. Finanční ceny nebo příspěvky za jednotlivé závody ČP a celkové pořadí ČP  je možné nárokovat nejpozději do 

16.12.1016 

 
Aktualizováno  16.1.2016 

Petr Mužíček 

Technický ředitel ČTA 


