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Technická komise World Triathlon (dále WT) schválila v listopadu úpravu pravidel 
pro rok 2023. Níže je k nahlédnutí stručný přehled změn. Kompletní soutěžní pravidla 
WT naleznete zde: https://www.triathlon.org/uploads/docs/World-
Triathlon_Competition-Rules_2023_20221220.pdf 

Informace níže se týkají pouze úprav pravidel světového triatlonu, netýkají se pravidel 
českého triatlonu. Pro Českou republiku platí pravidla ČTA vydaná v roce 2022. 

Kapitola 2.1 – přidán bod 16, který upřesňuje, že závodník nesmí zasahovat nebo 
jakkoliv měnit vybavení závodní tratě 

Kapitola 2, bod 4 – odebrán bod b, který umožnil TD definovat časové limity pro 
jednotlivé disciplíny 

Kapitola 2, bod 5 – přidán bod upřesňující pravidla týkající se různých pohlaví. Pravidla 
se odkazují na další existující dokumenty, “Gender Eligibility Guidelines“, Eligiliblity 
Regulations for Transgender Athletes“ a „Non-Binary policy“. 

Kapitola 2, bod 7.4 – upřesněn bod ohledně přihlašování na závody WT, kdy nově 
kromě závodníků a trenérů je možné zadat i doprovod (support team). Toto upřesňuje 
bod 10.9 pravidel WT 

Kapitola 2, bod 7.5 – pro získání akreditace na závod je nutné poskytnout fotku dané 
osoby 

Kapitola 2, bod 8.8 – upřesněna informace ohledně omezení zipu na dresu, který musí 
být standardně umístěn vzadu a nesmí být delší než 40cm. Toto pravidlo se netýká 
závodů, kde jsou povoleny dresy s krátkým rukávem, tedy rukávem, který nezakrývá 
loket. Použití dresu s krátkým rukávem upřesňuje bod 3. 

Kapitola 2.11, bod h2 – závodník, který úmyslně dokončí závod nastejno s jiným 
závodníkem, bude ze závodu diskvalifikován 

Kapitola 2.11, bod i – pokud je závod měřen elektronicky, tak každý závodník dostane 
1, případně více čipů. Počet a umístění určuje TD závodu. Závodník musí odstartovat 
s čipem na místě určeném v předzávodní informaci. Rozhodčí může zkontrolovat a 
požadovat nápravu, pokud je čip umístěn špatně nebo zcela chybí. Tento krok může 
vést ke zpoždění startovní procedury. Pokud elitní závodník ztratí čip během závodu, 
rozhodčí mu může nabídnout náhradní v prvním nebo druhém depu. Pokud se 
závodník rozhodne si čip nevzít, pak nebude mít ve výsledcích jednotlivé mezičasy. 
V případě Age group závodníků může chybějící čip vést k diskvalifikaci, pokud bez něj 
není možné bezpečně potvrdit absolvování celé trati. 

Kapitola 2.11, bod l – výsledková listina může být upravena hlavním rozhodčím, 
soutěžním výborem, technickou komisí nebo antidopingovým výborem, kromě 
možnosti odebrat čas absolvované penalizace v penalty boxu.  

Kapitola 2.11, bod m – čas penalizace může být odečten z výsledného času, pokud 
k penalizaci došlo ve špatné víře, arbitráží nebo aplikaci špatného pravidla. O tomto 
může rozhodnout pouze WT tribunál, případně Court of Arbitration for Sport (CAS). 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World-Triathlon_Competition-Rules_2023_20221220.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/World-Triathlon_Competition-Rules_2023_20221220.pdf


 Změny v mezinárodních pravidlech triatlonu k 1.1.2023 

  

Kapitola 2.12, bod 3 – v případě zastavení závodu, může být nový start nejdříve za 45 
minut 

Kapitola 3, bod 2d – rozhodčí není povinen závodníka nejprve upozornit před udělením 
trestu za závažné porušení pravidel, za které závodníkovi hrozí diskvalifikace, 
suspendace nebo vyloučení. 

Kapitola 3, bod 4 iii – mezi možné prohřešky pro běžecký penalty box přibylo chování 
na cyklistice (označené na ceduli písmenem B) a chování na běhu (písmeno R). 

 

Kapitola 3, bod 5f – upřesňuje proces udělení časové penalizace mimo penalty box. 
Rozhodčí ukáže závodníkovi žlutou kartu a řekne STOP, ten musí bezpečně zastavit na 
straně trati tak, aby nepřekážel ostatním závodníkům. Následně rozhodčí odpočítává 
čas. Pokud se závodník pohne, pak se odpočet pozastaví. Závodník může pokračovat 
po zvolání GO. 

Kapitola 3, bod 9  

a) Závodník může podat protest proti penalizaci s výjimkou: penalizace za drafting 
a penalizace, kterou si již odpykal v penalty boxu.  

b) Odpykáním penalizace v penalty boxu závodník akceptuje udělený trest 
c) Pokud závodník s penalizací v penalty boxu nesouhlasí, pak nezastaví v penalty 

boxu, je diskvalifikován a může podat protest. 
d) Soutěžní výbor rozhoduje o podaném protestu. Pokud je protest uznán, pak platí 

závodníkův čas a ruší se diskvalifikace. Pokud protest uznán není, pak závodník 
zůstává diskvalifikován. 

Kapitola 4, bod 1a – technický delegát může rozhodnout o tom, že je během plavecké 
části možné se odrážet ode dna i jinde, než na začátku a konci plavecké tratě. 

Kapitola 4, bod 7c – po startovním signálu je závodník povinen se pohnout pouze 
směrem rovně vpřed. 

Kapitola 4, bod 11c – upřesnění k plavecké kombinéze (swimskin). Pro krátké a sprint 
vzdálenosti není povoleno ji použít pouze pro plavání, pro delší tratě je možné ji sundat 
po plavání. Pokud je použita pouze pro plavání, musí splňovat pravidla pro neopreny, 
pokud pro celý závod, pak musí splňovat pravidla pro dres. Plavecká kombinéza může 
být použita při jakékoliv teplotě vody. 
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Kapitola 4, bod 11e – elektronické přístroje mohou být použity při závodě za 
předpokladu, že nemohou odvést závodníkovu pozornost. 

Kapitola 4, bod 11f – je zakázáno použít obleky, vesty nebo jakékoli oblečení, které má 
jakoukoli část vyrobenou z pogumovaného materiálu, např. z polyuretanu nebo 
neoprenu. Dále je zakázáno použít tzv. buoyancy shorts, tedy šortky z nadnášivého 
materiálu. 

Kapitola 5, bod 1b – doplnění bodu nebezpečného chování na cyklistice. Pokud 
závodník neúmyslně zkříží cestu jinému nebo se dostane do kontaktu s jiným 
závodníkem, tak záleží na dalším kroku. Pokud dotyčný v reakci změní směr, pak 
nebude trestán. Pokud se dále nesnaží vyhnout, dostane časovou penalizaci. Pokud 
závodník záměrně ohrozí jiného, nebo získá výhodu neférovým způsobem, nebo ohrozí 
jiného způsobem, který by mohl vést ke zranění, bude diskvalifikován a může být 
nahlášen v reportu TD tribunálu WT. Pro závody WTS a WC platí pravidlo, že pokud je 
závodník penalizován 2x v sezóně, pak nebude vpuštěn na další závod. 

5.2f – přídavné hrazdy jsou pro hákové závody zakázány. Jsou povolena pouze 
klasická řídítka. 

Kapitola 6, bod 1b, c, d – doplnění bodu obecného chování na běhu. Pokud závodník 
neúmyslně zkříží cestu jinému nebo se dostane do kontaktu s jiným závodníkem, tak 
záleží na dalším kroku. Pokud dotyčný v reakci změní směr, pak nebude trestán. Pokud 
se dále nesnaží vyhnout, dostane časovou penalizaci. Pokud závodník záměrně ohrozí 
jiného, nebo získá výhodu neférovým způsobem, nebo ohrozí jiného způsobem, který 
by mohl vézt ke zranění, bude diskvalifikován a může být nahlášen v reportu TD 
tribunálu WT.  

Kapitola 6, bod 4d – rozšíření zakázaného vybavení na běhu o berle, hůlky, tyče či 
jakékoliv další vybavení, které může pomoci v pohybu vpřed tlačením nebo opíráním 
se. 

Kapitola 6, bod 4e – nová pravidla pro použití bot. WT nově aplikuje pro silniční závody 
pravidla světové atletiky – World Athletics’Shoe Regulations. Upravené boty je možné 
použít pouze se souhlasem technické komise WT. Boty, které jsou stále ve vývoji 
(testovací) je možné použít s výjimkou WTS, závodů mistrovství světa a olympijských 
her, pokud je konkrétní bota již na seznamu schválených bot Světové atletické federace 
a závodník nebo výrobce má schválení od technické komise WT. Závodníci mohou být 
náhodně vybráni ke kontrole (před závodem nebo po něm). Pokud boty nelze 
identifikovat, tak bude vyžadováno, aby byly veškeré informace (možná i boty 
samotné) odeslané na vedení WT k ověření, a to do 7 dnů do skončení závodu. Do 
ověření bude u daného závodníka uvedeno ve výsledcích poznámka UNC (uncertified). 
Pokud budou boty v pořádku, pak bude poznámka odebrána. V opačném případě bude 
závodník diskvalifikován. 

Kapitola 7, bod 1c – umístění vybavení v depu po jeho posledním opuštění – veškeré 
použité i nepoužité věci musí být umístěny v poskytnuté bedýnce/koši s výjimkou 
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cyklistických bot, které mohou zůstat v pedálech a dalšího cyklistického vybavení 
(brýle, helma), pokud zůstaly na kole. 

Kapitola 7, bod 1e – pokud si závodník sundá čepičku v prostoru mezi výlezem z vody 
a začátkem depa, bude penalizován 

Kapitola 7, bod 1k – závodník, který nasedne na kole již v depu, aniž by doběhl 
k nasedací čáře, bude ze závodu diskvalifikován. 

Kapitola 7, bod 1m – závodník, který přejede sesedací čáru na kole, aniž během toho 
sesedal, bude ze závodu diskvalifikován. 

Kapitola 7, bod 1s – závodník, se nesmí dotýkat odepínacího mechanizmu na helmě 
od sundání kola až po jeho opětovné zavěšení. 

Kapitola 10, bod 5 – v případě bouřky a blesků je závod zastaven v případě, kdy je toto 
ve vzdálenosti menší než 13km. Závod může pokračovat nebo být znovu odstartován 
nejdříve 30 minut po posledním viditelném záblesku. 

Kapitola 10, bod 9 – národní federace může vyslat delegaci na závod ve složení – 
trenéři, zdravotník/lékař, mechanik, servisman (zimní triatlon) a zástupce federace. WT 
může dále přidat další možné role, pokud to daný závod vyžaduje. Zástupci v roli 
trenérů a zdravotníků/lékařů musí absolvovat antidopingový kurz WT.  

Kapitola 12, kompletně přepsána kapitola týkající se protestů. Ve zkratce – nově se 
nazývá protestem 1.úrovně, změna ohledně důvodu protestu se zmenšila o protest 
proti trestu za drafting a protest proti trestu v penalty boxu, pokud byl již odpykán. Nově 
se má za to, že zastavením závodníka v penalty boxu, závodník s trestem souhlasí. 

Kapitola 13, kompletně přepsána kapitola týkající se odvolání. Odvolat se je možné 
proti rozhodnutí soutěžního výboru nebo technické komise WT, tzv. odvolání 2.úrovně. 
Nebo proti rozhodnutí WT tribunálu nebo WT antidopingové komise, tzv. odvolání 
3.úrovně. Šablona pro odvolání 2.úrovně je v příloze C. Proti rozhodnutí soutěžního 
výboru nebo technické komise WT je možné se odvolat k tribunálu WT, s výjimkou 
rozhodnutí udělených během závodu. 

Kapitola 18, bod 2 – zimní duatlon se skládá buď ze 2 částí, tzn. Běh a běžecké 
lyžování, nebo z kombinace 4 částí – běh, běžecké lyžování, běh a běžecké lyžování 

Kapitola 18, 5c – závodník může při zimním triatlonu vyměnit 1 lyži nebo obě hůlky, 
pod došlo k ohnutí, zlomení nebo jinému poškození. K výměně může dojít kdekoliv, ale 
závodník musí samotnou výměnu provést sám a tak, aby nepřekážel ostatním 
závodníkům. 

Kapitola 22, bod1 – aquabike se skládá z plavání, přechodového depa a cyklistiky. Je 
organizován pouze pro kategorii Age group. 

Kapitola 25 – odvolání je žádost o prověření rozhodnutí soutěžního výboru nebo 
technické komise WT. Odvolání musí být odesláno generálnímu sekretáři WT. Odvolání 
je zpoplatněno $500 USD. Pokud bude odvolání úspěšné, peníze budou vráceny. Není 
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žádná oficiální šablona pro odvolání. Odvolání by mělo obsahovat – identifikaci toho, 
kdo odvolání posílá, rozhodnutí 1.úrovně (soutěžní výbor, technická komise WT), popis 
faktů, právní souvislosti a porušené pravidlo. 

Kapitola 26 – upřesnění pojmů:  

- littering zóny, tedy zóny, kde je možné odhazovat odpadky a vybavení 
- protest – protest proti trati, jinému závodníkovi nebo rozhodnutí hlavního 

rozhodčího 
- odvolání – protest proti rozhodnutí soutěžního výboru nebo technické komise 

WT 

Kapitola 33 – Penalizace a způsob trestu 

- bod 13 týkající se dobíhání do cíle společně u kategorií elite, U23, juniorů a 
mladých závodníků (netýká se tedy Age group), trestem je dikvalifikace všech 
zúčastněných 

- bod 18 – dres musí být přes obě ramena, pokud není, tak nejdříve upozornění 
s nápravou, dalším krokem je diskvalifikace 

- bod 19 – na závodech, kde je přední zip povolen, nošení dresu s předním zipem 
rozepnutým pod hrudní kost - nejdříve upozornění s nápravou, dalším krokem je 
diskvalifikace 

- bod 20 – na závodech, kde je přední zip povolen, nošení dresu s předním zipem 
rozepnutým pod hrudní kost při posledních 200m do cíle běhu - upozornění 
s nápravou 

- bod 62 – sundání si dresu nebo plavecké kombinézy (swim skin) během závodu 
na krátkých nebo sprint tratích, pokud je neopren zakázán - nejdříve upozornění 
s nápravou, dalším krokem je diskvalifikace 

- bod 63 – dotknutí se povolovacího mechanizmu na helmě v depu mimo proces 
nandavání a sundavání helmy – časová penalizace pro Elite kategorii, 
upozornění a náprava pro Age group 

- bod 78 – předjíždění závodníka v zóně, kde je to zakázané – časová penalizace 
(v pravidlech 18.4e a 19.4e) 

- bod 86 – náhlé zkřížení cesty jinému závodníkovi nebo kontakt se závodníkem 
bez následné snahy se mu vyhnout – časová penalizace (v pravidlech 5.1 b (v)) 

- bod 87 – úmyslný kontakt se závodníkem nebo jeho ohrožení – diskvalifikace 
a možný report WT tribunálu (5.1 b (vi)) 

- bod 88 – jízda v zakázané poloze (bod 5.8 v pravidlech) – časová penalizace 
v prvním případě, pokud se opakuje tak DSQ 

 

Za technickou komisi ČTA, 8.1.2023 

Ing. Petr Mužíček 


