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Rada ČTA schválila na základě návrhu technické komise úpravu pravidel triatlonu. 
Změny vychází ze změn mezinárodních pravidel (World Triathlon Competition rules) a 
dále obsahují upřesnění již existujících bodů pravidel. 

Změny oproti předchozí verzi pravidel s platností od 1.5.2022: 

 

Část 2 obecná pravidla, časové limity 

2.5.2 Časové limity pro dané tratě musí být uvedeny v propozicích závodu a nesmí být 
v rozporu s těmito Pravidly a se soutěžní směrnicí pro daný rok. 

 

Část 2 obecná pravidla, oblečení a vybavení 

2.10.5 Hlavní rozhodčí může nařídit povinné použití oblečení s dlouhým rukávem a 
nohavicemi z důvodu bezpečnosti při chladném počasí. 

2.10.6 Hlavní rozhodčí může povolit výjimku z pravidel pro oblečení a vybavení tomu 
závodníkovi, který prokáže pro tuto výjimku zdravotní důvody. 

2.10.7 Na závodech českého poháru je reprezentantům zakázáno startovat 
v  reprezentační kombinéze pro daný rok. Bližší popis je součástí soutěžní 
směrnice pro daný rok. Porušení tohoto pravidla se trestá diskvalifikací. 

 

Část 2 obecná pravidla, výjimečné podmínky 

2.11.1 Pokud to situace umožňuje, je doporučeno telefonicky kontaktovat zástupce 
technické komise pro ověření postupu – technického ředitele nebo metodika 
technické komise. 

2.11.3 Možný způsob řešení v průběhu závodu: 

• Jakákoliv část závodu, maximálně však jedna, může být zkrácena v průběhu 
závodu, pokud to mimořádná situace vyžaduje. Musí být schváleno 
soutěžním výborem. TD a rozhodčí se postarají o maximální férovost závodu 
a bezpečnost závodníků. Pokud to není možné, závod je nutné zastavit. 

• Pokud by byl závod přerušen, nebo výrazně narušen, v průběhu první 
disciplíny, pak jsou možné dvě varianty: 

• Opakování startu 

• Zrušení závodu 

• Pokud je závod nutné přerušit nebo je nutné pořadí vyhodnotit jinak než 
cílovým časem, protože závodníci neměli stejné podmínky pro závod a došlo 
tak k zásadnímu ovlivnění závodu, může soutěžní výbor rozhodnout o 
výsledném pořadí v závodě zpravidla s přihlédnutím k: 
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• poslednímu existujícímu změřenému času všech závodníků před 
objevením se problému, 

• počtu znevýhodněných závodníků k závodníkům, kteří dokončili závod 
standardně,  

• principu maximálně možného fair-play a soutěže,  

• ověření řešení se zástupcem TK pro daný závod, případně přítomným 
členem rady ČTA. 

 

Část 2 obecná pravidla, prezence před startem, výběr startovní pozice 

2.13.5 Závodník si v případě hromadného startu vybírá volnou pozici na startu. 
Rozhodčí může závodníkovi nařídit přesun na méně obsazené místo. Toto se 
nevztahuje na závodníky, kteří měli možnost výběru startovní pozice dle bodu 
2.13.3. 

2.13.6 V případě intervalového startu je závodník povinen být připraven 10 minut před 
startem prvního závodníka a 5 minut před startem již stát ve správném pořadí. 

 

Část 2 obecná pravidla, startovní procedura 

2.14.3 Oficiálním startovním signálem na závodech Českého poháru je souvislý zvuk 
trubky. V případě potřeby nebo výpadku trubky je možné výjimečně použít i 
souvislý hvizd na píšťalku nebo výstřel ze startovací pistole. Pokud je pro závod 
plánován jiný typ signálu než zvuk trubky, pak tento typ startovního signálu musí 
být uveden v propozicích závodu, případně oznámen na rozpravě k závodu. 

 

Část 4 plavání, výstroj 

4.3.5 Neopren musí zakrýt minimálně celý trup a dále může zakrývat jakoukoliv část 
těla kromě obličeje, dlaně a chodidel. 

4.3.6 Závodník nesmí použít: 
e) přídavné návleky – rukávy a podkolenky (pokud je zakázané použití 

neoprenu), 
f) jakékoliv pomůcky nebo vybavení, které by mohlo omezit nebo ohrozit 

ostatní závodníky. 

 

Část 5 cyklistika, obecná pravidla 

5.1.9 Pozice na kole při cyklistické části:  
a) Pokud má závodník ruce na triatlonových řídítkách (hrazdě), tak ruce svírají tato 

řídítka, 
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b) Chodidla musí být na pedálech, ruce drží řídítka, 
c) Je zakázané mít lokty opřená o klasická řídítka (spojeno s Pravidlem o zákazu 

triatlonových řídítek při povolené jízdě v háku od 1.1.2023) 
d) Další zakázané pozice popisuje obrázek 5.1.1 

 

Obr. 5.1.1 Zakázané polohy na kole při cyklistické části 

 

Část 5 cyklistika, vybavení 

5.2.3 Řidítka při povolené jízdě v háku: 
c) Pro rok 2022: přídavná triatlonová řidítka jsou povolena pouze za předpokladu, 

že nepřesahují o víc než 15cm střed otáčení předního kola, a zároveň 
nepřesahují přední linii brzdových páček. Musí být vpředu pevně spojena; to 
neplatí v případě, že protilehlé konce těchto triatlonových řidítek leží proti sobě, 
mají společnou osu a mezera mezi nimi není větší než 4cm. Toto přemostění 
ani konce přídavných triatlonových řidítek nesmí nést žádné dopředu směřující 
brzdové nebo řadící páčky; výjimku tvoří řazení založená na principu “grip shift“. 
Loketní podpěrky jsou povoleny, 

d) Od 1.1.2023 jsou přídavná triatlonová řídítka (hrazdy) při povolené jízdě v háku 
zakázána, stejně jako loketní podpěry. Platí pouze body 5.2.3 a) a b) 

 

Obr. 5.2.2 - k bodu 5.2.3 d) 

 

5.2.9f při povolené jízdě v háku je zakázané mít držák na lahev za sedlem. 
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Část 5 cyklistika, drafting, blokování 

5.4.5h - několik opakovaných neúspěšných pokusů o předjetí může rozhodčí 
vyhodnotit jako jízdu v háku. 

 

Část 6 běh, definice cíle 

6.2.2 V případě, kdy do cíle dobíhá více závodníků, je povinností každého, vyvinout 
úsilí vyhnout se společnému doběhnutí. V opačném případě, může být závodník 
ze závodu diskvalifikován. Toto pravidlo bude preferováno v případě pořadí na 
prvních třech místech a v případě pozic hodnocených finanční odměnou. 

6.2.3 V případě štafet poslední závodník dobíhá do cíle sám. 
 

Část 11 protesty, procedura protestu 

11.2.4 Pokud se protest týká časové penalizace a protest je soutěžním výborem uznán 
jako oprávněný, bude výsledný čas upraven odečtením času penalizace.  

 

 

 

 

Celá pravidla jsou k dispozici na webu www.triatlon.cz a cts.triatlon.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za technickou komisi ČTA 

Petr Mužíček 

http://www.triatlon.cz/

