
                                                                                                                    

Výzva pořadatelům závodů  
Českých pohárů a MČR 2019. 

 
Vážení přátelé triatlonu, pořadatelé, 
 
děkujeme všem, kdo se přímo či nepřímo podíleli a podílejí na organizaci letošních triatlonových závodů všech 
úrovní. 
 
Česká triatlonová asociace (ČTA) tímto vyhlašuje výzvu pořadatelům závodů Českých pohárů (ČP) a Mistrovství 
České republiky (MČR) pro rok 2019. 
 
Podmínky pro přijetí přihlášky jsou následující:  

 Zkušenost s pořádáním triatlonových závodů 
 Pořadatel je platným členem ČTA 
 Akceptace pravidel ČTA a dodržení manuálu pořadatele-ČTA 
 Akceptace Soutěžní směrnice (SS) pro příslušný rok a vypsání všech žákovských kategorií od 8. let pro 

ČP, MČR v Aquatlonu, Olympijském-Sprint triatlonu  
 Akceptace zvýhodněného startovného pro řádné členy ČTA (platná licence) 
 Akceptace poplatku ČTA za každého startujícího pro kategorie 20 +. 
 Akceptace zajištění Prize money v minimálně předepsané výši 
 Akceptace hlavních partnerů Českého poháru a ČTA 
 Závod ČP, MČR nebude součástí nadnárodních sérií typu EP, SP atd. Challenge  a IM, Xterra 
 Závod ČP, MČR nebude součástí regionálních sérií 
 V případě, že na programu závodního dne bude i „OPEN“ závod, tak výhradně mimo blok startů ČP, 

MČR 
 
 
Tato výzva neobsahuje technické detaily, které budou obsahem jednání a následně schváleny a uplatněny do 
v soutěžní směrnice a smluv pro rok 2019.  
 
 
Vyhlášené České poháry a MČR  pro rok 2019: 
 
 AQUATLON zimní varianta: ČP, MČR  

únor-říjen,  max 5. závodů 
tratě 0,4-5km   
akceptace vyplatit  Prize money pro hlavní závod v min. výši 10 tis. Kč pro ČP a 20 tis. pro MČR 
(dospělých) 
MČR v kategorii: výběr z kategorií žáci po dorost, junioři, dospělí 
 

AQUATLON  letní varianta: ČP 
                Květen-červen  1 závod 

tratě 0,4-5km 
akceptace vyplatit  Prize money pro hlavní závod v min. výši 10 tis. Kč 

 
 

ZIMNÍ TRIATLON: MČR  
akceptace vyplatit  Prize money pro hlavní závod v min. 10 tis. Kč pro ČP a MČR 
(dospělých) 
MČR v kategorii: kategorií, junioři, dospělí 

 
OLYMPIJSKÝ/ SPRINT  TRIATLON/SUPER SPRINT SST: ČP, MČR  

květen - září, max 5. závodů 
2 OTT a 2 STT  a SST 
akceptace bezdraftinkových závodů ANO-NE .   
akceptace vyplatit  Prize money pro hlavní závod v min. 30 tis. Kč pro ČP a 60 tis., pro MČR 
 dospělých OTT, 40 tis pro MČR  STT 
MČR v kategorii: výběr z kategorií žáci - junioři, dospělí 
 
 
 



                                                                                                                                                                 

SUPER SPRINT týmových štafet, MČR 
 květen-září, 2 závody 
 akceptace vyplatit  Prize money pro hlavní závod v min. 30 tis. Kč 

 
DUATLON:  MČR   

duben-říjen, max 2. závody ( 1 krátký, 1 x dlouhý duatlon) 
akceptace  bezdraftinkových závodů ANO-NE 
akceptace vyplatit  Prize money pro hlavní závod v min. 15 tis., pro MČR 
 dospělých 
MČR v kategorii: výběr z kategorií žáci-junioři, dospělí 
 

 
TERÉNNÍ triatlon: ČP, MČR  
 květen-září, max 5. závody 

akceptace vyplatit  Prize money pro hlavní závod v min. 15 tis. Kč pro ČP a 20 tis. pro MČR 
dospělých 
MČR v kategorii: výběr z kategorií žáci po dorost, junioři, dospělí 

 
DLOUHÝ TT: ČP, MČR  
 květen-září,  max 5. závodů 

MČR v ironman  ANO-NE , MČR ½ ironman ANO-NE 
akceptace vyplatit  Prize money pro hlavní závod v min. 40 tis. Kč pro ČP a 60 tis., pro MČR 

 
KVADRIATLON, MČR 
 květen - září 

akceptace vyplatit  Prize money pro hlavní závod v min. 15 tis. Kč  
 
 
ČTA si vyhrazuje právo v určitých tlonech MČR a  ČP nevyhlásit.  
 
Cílem výzvy je získat přehled o možnostech a zájmu pořadatelů organizovat závody ČP a MČR  v roce 2019. 
Termín podání přihlášky je do 4. 10. 2018, přihlášky budou přijímány výhradně emailem na: 
tomas.petr@triatlon.cz   
Součástí přihlášky je: pořadatel akce, termín akce, distance-tratě, předpokládané Prize money a důvod proč 
žádáte o přidělení ČP, MČR. 
 
 
Výběr pořadatelů pak proběhne do 18.10.2018  na základě došlých přihlášek.  
Termínová listina ČP 2019 bude zveřejněna u příležitosti vyhlášení ČP 2018 a VH dne 3.11. 2018  v Praze. 
 
Děkujeme znovu všem, kdo pomohli a pomáhají s organizací závodů ČP 2018 a těšíme se na spolupráci nejen 
v roce 2019. 
 
 
Tomáš Petr,   technický ředitel ČTA      V Praze dne 21.9.2018 
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