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Zápis z jednání TK dne 5.září 

Účastníci: Petr Neumann, Radana Nováková, Petr Mužíček, Tomáš Petr 

Body jednání: 

1. Challenge Prague 

První ročník Challenge Prague proběhl bez větších problémů, pod vedením českých 

rozhodčích a podle českých pravidel. Nespokojeni jsme byli pouze s dodržování draftingu. 

Jízdám v háku docházelo vzhledem k akumulaci více závodníků v krátkém čase, rovinné trati,  

chování závodníků a to především těch zahraničních a zároveň došlo i k pochybením na straně 

rozhodčích, kdy mělo dojít k přísnějšímu trestání hákování. TK předala zpatnou vazbu 

k prvním dvoum bodům pořadateli a poslední bod bude řešit v rámci vzdělávání rozhodčích. 

 

Zodpovídá Petr Mužíček 

 

 
 

2. Světový pohár v Karlových Varech 

 

Na světovém poháru v Karlových Varech se nám podařilo zajistit 18 českých 

rozhodčích dle požadavku ITU a obsadit tak vice jak polovinu pozic, dohromady se o 

SP staralo 28 rozhodčích, včetně rozhodčích z Německa, Rakouska, Španělska, 

Jihoafrické republiky a Austrálie. Tento závod byl zkouškou vytrvalosti a flexibility a 

všem našim rozhodčím umožnil nahlédnout do dění na takto důležitém závodě. Výkon  
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českých rozhodčích byl na závěrečném setkání s technickým delegátem Fritzem 

Schwarzem hodnocen velmi pozitivně a všichni naši rozhodčí tak zároveň splnili 

praktickou zkoušku ITU. Samozřejmě neproběhlo vše bez problémů a seznam 

doporučení pro příští rok byl předán jak TK ČTA, tak pořadateli. 

 

Zodpovídá Petr Mužíček 

 

 
 

3. MČR Tábor 

TK řešila diskvalifikace a protest závodnic na závodě MČR v Táboře. Několik závodníků 

nezastavilo v běžeckém penalty boxu a bylo tak ze závodu diskvalifikováno. TK shlédla důvody 

udělení trestů a potrvdila jejich oprávněnost. Zároveň se zabývala kritikou viditelnosti čísel v 

penalty boxu a došla opět k názoru, že vše bylo tak, jako na jiných předešlých závodech. 

Primární problem je tak stale v neznalosti pravidel mezi závodníky, kteří se o změny v 

pravidlech nezajímají a na rozpravy před závodem nechodí. I tak, ale TK na konci sezóny 

plánuje pravidlo o běžeckém penalty boxu vyhodnotit. 

Zodpovídá Petr Mužíček 

 

 

 

V Pardubicích dne 7.9.2017      Petr Mužíček 

petr.muzicek@triatlon.cz 
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