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Soutěžní směrnice 2014 – letní edice 

ČP Olympijský triatlon, sprint triatlon, dlouhý triatlon, terénní triatlon/Xterra, duatlon a kvadriatlon 

SS letní edice byla schválena technickým ředitelem ČTA dne 10.2.2014. (Aktualizace 2.4.2014) 

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 2014. 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 daného klonu, 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 daného klonu, řídit se propozicemi daného závodu a Soutěžní směrnicí 

pro rok 2014. 

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

triatlonu.   

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. Na závodníka, kterého databáze IS www.czechtriseries.cz eviduje bez uhrazené roční licence ČTA se vztahuje povinnost 

uhradit s každým startem (závodem) pří registraci poplatek 100 Kč za „denní licenci ČTA“. Poplatek se v roce 2014 

vztahuje na kategorie dospělých od 18 let a obnáší možnost účastnit se závodu ČP, získat hodnocení do celkového 

pořadí ČP za daný závod a prezentovat svoji klubovou příslušnost ve startovní a výsledkové listině v místě závodu.  

1.7. 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.   

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

1.9. 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. 

1.10.  Maximální výše základního startovného na závodech Českého poháru pro závodníky, kteří jsou předem přihlášeni 

prostřednictvím informačního systému www.czechtriseries.cz, nebo takovým www, který obsahuje oficiální 

přihlašovací službu, kterou lze identifikovat logem CzechTriSeries: 

Skupina věkových kategorií  
Startovné (Kč) 

 Sprint , OTT, Duatlon, Xterra Střední TT, Dlouhý DTT, 
Kvadriatlon 

Dlouhý TT 

Žactvo  8-15 let 150 - - 

Dorost, junioři 16-19 let 250* - - 

Dospělí 20 let a starší 600* 2000* 2500* 

 
Po termínu, který je uveden v oficiálních propozicích  k závodu může pořadatel navýšit startovné až o 50%. 

* 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.  

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

aktuální obličejové fotografii 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. Závodníci mají dále právo využít své příslušnosti k tréninkové skupině, jejíž název bude zobrazen ve startovních či 

výsledkových listinách tehdy, nejsou-li členy triatlonového klubu. 

1.16. Každý závodník má dále právo pro každý závod seriálu nezávislé volby své příslušnosti ke kategorii „Rodiny“. 

Příslušnost k rodině je možné předem provést prostřednictvím  www.czechtriseries.cz, nebo při prezentaci v den 

závodu na písemném formuláři, v takovém případě ČTA neodpovídá za přenesení potřebných informací do centrální 

databáze. 

 

 

1.17. Kategorie Rodiny   

a. Rodina je definována jako tým o 2-5 členech, přímých, nebo blízkých příbuzných kmenového (zakládajícího) člena 

rodiny. Rodinný tým může být založen předem na www.czechtriseries.cz, nebo bude v databázi automaticky zřízen po 

prvním závodě, ke kterému se rodinný tým prezentoval. 

b. Za pravdivost uvedených údajů v definici „rodiny“ na www zodpovídá kmenový člen rodiny. 

c. V případě zjištění podvodu při sestavení rodiny na daném závodě budou všichni aktuálně přítomní členové rodiny 

diskvalifikováni do konce příslušné sezóny ze soutěže rodin. 

d. Soutěž pro kategorie Rodiny se vyhlašuje  na   závodech ČP v Olympijském triatlonu a  Sprint Triatlonu  a kalkuluje se 

takto: Každý člen rodiny dosáhne výsledku ve své věkové kategorii. Poté se každému členovi rodiny, podle velikosti 

rodiny, přičtou penalizační, nebo uberou bonifikační umístění. Následně se vypočítá relativní umístění každého člena 

rodiny v jeho kategorii a konečně se vypočítá průměr takto získaných relativních umístění. Tabulka ukazuje logiku 

výpočtu pro přípustné počty členů rodiny od 2 do 5: 

Počet 

členů 

rodiny 

Výsledek v závodě Následuje penalizace, nebo bonifikace 

pro všechny podle počtu členů rodiny 

takto: 

Výpočet relativního umístění 

každého člena rodiny 

Výsledek rodiny 

2  

Každý závodník se 

umístí ve své věkové 

kategorii muži nebo 

ženy. 

Penalizace +1  

Bonifikací nebo penalizací 

upravené umístění každého 

závodníka děleno počtem 

závodníků v dané kategorii 

v cíli 

Průměr relativních 

umístění.  

Tedy součet 

relativních 

umístění všech 

členů rodiny, 

dělený počtem 

členů rodiny 

3 0 

4 Bonifikace -1 

5 Bonifikace -2 

 

g.  Penalizace a/nebo bonifikace se uplatní pouze v takovém rozsahu, aby se umístění závodníka neposunulo mimo rozsah 
 startovního pole (na nulu nebo na více, než je počet klasifikovaných v cíli v dané kategorii). 
h. Pro potřeby výpočtu relativního umístění se má zato, že v každé kategorii startuje minimálně 5 závodníků. 

1.18. Prize money pro kategorie Rodiny ( ČP OTT  a STT ) pro každý závod v tis Kč.:                

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

Rodiny 3 2,5 2 1,5 1 1 1 12 

Finanční ceny v kategorii rodin budou udělovány ve formě voucherů a jsou v sezoně 2014 určeny jako příspěvek ČTA na 

sportovní soustředění s CK Alex, nad rámec slevy pro členy ČTA. Jednotlivé vouchery jsou pro danou rodinu sčitatelné. 

Vouchery jsou přenosné na jiného člena ČTA s uhrazeným členským poplatkem. 

http://www.triatlon.cz/
http://www.czechtriseries.cz/
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1.19. ČP (každý jednotlivý závod) bude vyhodnocen v každé věkové vyhlášené kategorii a v absolutním pořadí do 3. místa a 

budou uděleny diplomy, poháry a věcné ceny,  podle možností pořadatele. 

1.20. Celkové pořadí ČP bude vyhodnoceno v každé vyhlášené věkové kategorii do 3. místa a budou uděleny diplomy a 

poháry. 

1.21. Celkové pořadí ČP klubů a prize money za toto pořadí se vztahuje pouze na kluby registrované v ČTA se zaplaceným 

členským poplatkem ČTA. Klubu se bodový zisk z daného závodu započítává tehdy, má-li klub uhrazeno členství v ČTA 

nejpozději 7 dní před tímto závodem. 

1.22. V případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění v celkovém pořadí ČP lepší umístění na MČR klubů.  

1.23. Výkonnostní třídy 

VT se přidělí podle výsledků výkonnostního pořadí Czech Power Ranking (CPR) k 1.10.2014 a budou platit pro rok 2015.  

I VT: do 10 % ztráty na vítěze, II. VT: do 20 % a III. VT: do 30 % ztráty na vítěze CPR dané věkové kategorie. Pokud daná 

kategorie nebude mít natolik kvalitní soutěžní sérii, že nebude CPR vydáno, tak se VT udělí z výsledků pořadí MČR dané 

věkové kategorie. VT takto budou přiděleny pro každý „klon“ zvlášť. 

 

2. Zařazení tuzemských a zahraničních závodníků do MČR a Českého poháru 

2.1. V pořadí MČR se hodnotí pouze závodníci se státním občanstvím České republiky. 

2.2. Do pořadí Českého poháru v individuálních kategoriích se započítávají všichni závodníci bez ohledu na státní příslušnost.  

 

3. ČP Olympijský a Sprint triatlon 

3.1. Produkci seriálu zajišťuje ČTA o.s. 

3.2. Závody série: 

Datum Místo Organizátor závodu distance dospělých km Drafting  

žáci 

Drafting 

Dorost - -dospělí 

17.-18.5. 2014  Bratislava Realiz sport team o.z. 0,75-20-5 Povolený Povolený 

24.5. 2014 Brno GALANT BRNO s.r.o. a EKOL 

TEAM o.s. 

0,75-20-5 Povolený Povolený 

15.6. 2014 Račice SportGroup.cz 1,5-40-10 Zakázaný Zakázaný 

12.7. 2014 Opava Triatlon klub Opava 1,5-40-10 Zakázaný Zakázaný 

20.7. 2014 Telč SportGroup.cz 1,5-40-10 Zakázaný Povolený 

26.7.2014 Mělník Triatlon Mělník 0,75-20-5 Povolený Povolený 

3.8. 2014 Tábor  E.ON TRIATHLON TEAM 0,75-20-5 Povolený Povolený 

9.8.2014 Jablonec TRI-CLUB Jablonec n.N. 0,75-20-5 Povolený Povolený 

16.8.2014 Karlovy Vary  Citytriathlon o.s. 0,75-20-5 Povolený Povolený 

30.8.2014 Sokolov TJ Dvořák 0,75-20-5 Zakázaný Povolený 

  

 Vyhlašované věkové kategorie ČP a MČR, délky tratí: 

 Plavání (m) Cyklistika (Km) Běh (m) 

Žáci 8 let 100 2 1 000 

Žáci 9 let 100 2 1 000 

Žáci 10-11 let 100 2 1 000 

Žactvo mladší 12-13 300 6 2 000 

Žactvo starší 14-15 400 8 3000 

Dorost  16-17 750 20 5 000 

Junioři  18-19 750 20 5 000 

*Dospělí  20-39 let 750-1500 20-40 5 000-10 000 

Dospělí  40-49 let 750-1500 20-40 5 000-10 000 

Dospělí  50-59 750-1500 20-40 5 000-10 000 

Dospělí  60 a starší 750-1500 20-40  5 000-10 000 

Absolutní  pořadí 750-1500 20-40 5 000-10 000 

 

* Kategorie K23 a K24-39 se vypisují pro MČR 
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Maximální přípustná odchylka v délce trati je 10%. 

Případné spojování startů kategorií podléhá schválení  Technickému řediteli ČTA, případně Technickému delegátovi na 

základě požadavku sportovní komise. 

 

3.3.  Mistrovství ČR se vyhlašuje takto: 

Kategorie M-ČR: závod 

Dospělí (OTT) Telč  19.7. 

Žactvo, Dorost, Junioři Karlovy Vary  16.8. 

Dospělí  (STT) Tábor 3.8. 

OTT Kluby Telč  19.7. 

Štafety * ( 4 x ( 0,3-5-2) Neobsazeno 

 
* tým štafety je složen ze 4 členů, kdy tento obsahuje minimálně 1 ženu a minimálně 3 jeho členové mají stejnou klubovou 
příslušnost. Jeden člen týmu tak může být "volný", resp. z jiného klubu.  

 
3.4. Hodnocení jednotlivých kategorií pro ČP Olympijský a Sprint triatlon  

 Triatlon OTT a STT  

Kategorie Pořadí v závodu Body do ČP Celkové pořadí ČP 

Žáci 8, 9, 10-11 let PDČ Nebude hodnoceno Nebude hodnoceno 

Žactvo mladší 12-13 

 
PDČ BRPK 

 

Součet minimálně 3, maximálně však 5 

nejlepších bodových zisků BRPK 

 

Žactvo starší 14-15,  

Dorost, Junioři, Dospělí 

dle věkových kategorií 

 

PDČ BRPK 

 

Součet minimálně 3, maximálně však 5 

nejlepších bodových zisků BRPK 

 

Kluby 

Průměr relativních umístění 3 

nejlepších závodníků stejného klubu 

v libovolných věkových kategoriích. 

MČR štafet se určuje podle PDČ. 

 
1. místo 100 bodů,  

2./99, 3./98, … 
 

 
Suma 8.nejvyšších bodových zisků  

včetně závodu MČR štafet,  
pokud bude vyhlášeno. 

  Rodiny 
Průměr relativních umístění členů 

rodiny ve věkových kategoriích. 
Nebude hodnoceno 

          

Nebude hodnoceno 

Celkové pořadí dorostu 

juniorů a dospělých 
PDČ  na stejných délkách tratí BRP 

Součet minimálně 3,  maximálně však 5 

nejlepších bodových zisků  BRP 

 

 

PDČ = Podle Dosažených Časů 

Pro potřeby výpočtu relativního umístění se má za to, že v každé věkové kategorii startuje minimálně 5 závodníků. Platí pro 

výpočet  „rodin“ a klubové soutěže. 

Výpočet Bodů Relativního Pořadí Kategorii (BRPK): 

Pokud je na startu dané kategorie CELKEM méně než 100 závodníků, tak BRPK = 50/(50+pořadí) * 100 * Koeficienty 
závodu  
Pokud je na startu dané kategorie CELKEM 100 a více závodníků, tak BRPK = (CELKEM/2)/(CELKEM/2+pořadí) * 100* 
Koeficienty závodu. 
 C =CELKEM  počet závodníků v cíli dané kategorie.  
Výpočet Bodů Relativního Pořadí (BRP): 

Výpočet pro BRP je proveden stejně jako BRPK viz vzorec výše, hodnota C=CELKEM počet závodníků v cíli celkem. 
Koeficient závodu je u všech závodů standardně na hodnotě 1. 
Pro závody v STT pro kategorii dospělých platí koeficient 0,95. 
V případě, že probíhá paralelně s ČP , EP (18.5. Bratislava, 24.5.  Brno, 16.8.  Karlovy Vary), tak se výsledné bodové 
hodnocení násobí dalším koeficientem 1,2.   
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3.5.   Rozdělení finančních cen za Celkové pořadí každého závodu bude uvedeno v propozicích závodů. Součet Prize money 
pro celková pořadí v hlavním závodu je minimálně 30. tis Kč.  

3.6.    Prize money za celkové pořadí ČP v OTT/STT  budou rozděleny v tis Kč takto 
 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. CELKEM tis Kč 

Muži 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 55 
Ženy 3 2,7 2,4 2,1 1,8 1,5 1,2 0,9 0,6 0,3 16,5 
Kluby  20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 110 

 
 

3.7.  Nominační kritéria na ME, MS 
 

Kategorie Elite 
 

 OH Rio 2016 
Nominace dle daného pořadí českých závodníků v žebříčku“ Olympic Qualification List“ k datu jeho uzavření 
15.5.2016 a dle uděleného počtu kvalifikačních míst pro ČTA. 
 

 ME Kitzbühel, 19. – 22. 6. 2014 
Elite jednotlivci jména (Švarc, Čelůstka, Frintová)  
 
Na AMS umístění v TOP 10  pro muže a nebo v TOP 6  pro ženy (podmínka 1/3 startovního pole). 
Na závodech SP buď 2 x umístění v TOP 20 a nebo jednou v TOP 15 pro muže (a k tomu musí byt splněna podmínka 
1/3 startovního pole), pro ženy 2 x TOP 15 nebo jednou TOP 12 (podmínka 1/3 startovního pole).  
Na závodech EP buď 2 x umístění v TOP 15 nebo jednou v TOP 10 pro muže (a k tomu musí byt splněna podmínka 
1/3 startovního pole), pro ženy 2 x TOP 12 nebo jednou TOP 8 (podmínka 1/3 startovního pole) Pozn. Pokud bude 
kvalifikace splněna více závodníky, než počet přidělených slotů, tak se počítá nejlepší výsledek. Při nesplnění kritéria 
je možno udělit až 4DK u mužů a 3DK u žen (přihlédnutí k závodům AMS, SP, EP,ČP). DK nemusí být uděleny!  
 
ME OH TT Kitzbühel, 22. 6. 2014, štafety 
NZ: EP Bratislava + ČP Brno 
Muži: vítěz z nominačního závodu  
Ženy: vítězka z nominačního závodu  
Do pořadí se nepočítají (Frintová, Kuříková, Čelůstka, Švarc). 
V případě shody vítěze v obou závodech rozhoduje časový odstup dalšího v pořadí v těchto dvou závodech.  
 
 

 MS 29.8.-1.9.2014  Edmonton, Kanada  
Všichni závodníci, kteří se nominují dle pravidel ITU. 
 
 
Kategorie K23 
 

 ME 28.-29 .6. 2014,  Penza, Rusko 
Na AMS umístění v TOP 20  pro muže a nebo v TOP 15  pro ženy (podmínka 1/3 startovního pole) 
Na závodech EP nebo jiného kontinentálního poháru buď 2 x umístění v TOP 20 a nebo jednou v TOP 15 pro muže (a 
k tomu musí byt splněna podmínka 1/3 startovního pole), pro ženy 2 x TOP 15 nebo jednou TOP 12 (podmínka 1/3 
startovního pole) Pozn. Pokud bude kvalifikace splněna více závodníky, než může ČTA na ME vyslat, tak se počítá 
nejlepší výsledek. Při nesplnění kritéria je možno udělit až 4DK u mužů a 3DK u žen (přihlédnutí k závodům 
AMS,EP,ČP). DK nemusí být uděleny!  
 

 MS 29.8.-1.9.2014  Edmonton, Kanada  
Na AMS umístění v TOP 10  pro muže a nebo v TOP 6  pro ženy (podmínka 1/3 startovního pole) 
Na ME K23 umístění v TOP 16 muži nebo TOP 12 ženy (podmínka 1/3 startovního pole) 
 Na závodech EP umístění v TOP 8 pro muže nebo TOP 6 pro ženy (podmínka 1/3 startovního pole). Při nesplnění 
kriteria je možno udělit až 3DK u mužů a 2DK u žen (přihlédnutí k závodům AMS,ME K23,EP,ČP).  DK nemusí být 
uděleny!  
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Kategoire junioři 
 

 ME Kitzbühel, 19. – 22. 6. 2014 
Muži: Vítěz z nominačního závodu (EP Brno) + 3DK  
Ženy: Vítězka z nominačního závodu (EP Brno) + 3DK   
DK nemusí být uděleny! 
 

 MS 29.8.-1.9.2014  Edmonton, Kanada 
Muži: do 16. ME +2 placené DK 
Ženy: do 16. ME +2 placené DK 
DK nemusí být uděleny! 
 
Kategorie dorost 
 

 YOG, 17. – 18. 5. 2014, Weert 
Muži: 3DK 
Ženy: 3DK 
Na základě aktuální výkonnosti 
DK nemusí být uděleny! 
 

 Závod olympijských nadějí  (ZON)     16.8.  2013 /ČR –Karlovy Vary / 
Muži: první 3 z ČP Tábor 3.8.2014 +3DK na základě výkonnosti v roce 2014 
Ženy: první 3 z ČP Tábor 3.8.2014 +3DK na základě výkonnosti v roce 2014 
 
Kategorie žáci starší 
 

 Závod olympijských nadějí  (ZON)     16.8.  2013 /ČR –Karlovy Vary / 
žáci/žačky ( 1999-2000 ) 
1. z nominačního závodu – ČP Telč 
1. a 2. z nominačního závodu – ČP Tábor  
+ 3 DK na základě výkonnosti v roce 2014 
(podmínkou je absolvovat alespoň 2 ze závodů sledovaných či NZ ) 
Sledované závody: ČP v TT 15.6.Račice,  12.7. Opava)     

 
 

4. Český pohár v terénním triatlonu - Xterra 

4.1. Produkci seriálu zajišťuje společnost XPG Bohemia s.r.o. 

4.2. Jednotlivé závody: 

Místo Datum pořadatel distance dospělých km 

Praha Žluté lázně  24.5. 2014 XPG Bohemia s.r.o. Duatlon: 3-24-6 

Přední Výtoň 22.6. 2014 XPG Bohemia s.r.o. 1,2-30-9 

Ostrov 14.6. 2014 X-team BaNo Karlovy Vary 1,2-32-10 

Klíny 19.7.2014 K3-atlon team Litvínov 1,5-33-8 

Davidův Mlýn 2.8. 2014 Triatlon Team Opava 0,9-32-9 

Prachatice 9.8. 2014 XPG Bohemia s.r.o. 1,2-36-10 

Závod Davidům Mlýn 2.8. 2014    je z technických důvodů zrušen dne 21.5.2014.) 

4.3. Vyhlašované kategorie ČP a MČR a doporučené délky tratí: 

 Plavání (m) Cyklistika MTB  (Km) Běh (m) 

Žáci 8  let 50-100 1-2 500 -1 000 

Žáci  9 let 50-100 1-2 500 -1 000 

Žáci 10-11 let 50-100 1-2 500 -1 000 

Žactvo mladší 12-13 200 3-6 2 000 

Žactvo starší 14-15 200 3-6 2 000 

Dorost 16-17 300-500 9-15 5 000 
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Junioři 18-19 900-1500 25-40 7 000 - 11 000 

*Dospělí 20-29 let 900-1500 25-40 7 000 - 11 000 

Dospělí 30-39 let 900-1500 25-40 7 000 - 11 000 

Dospělí 40-49 let 900-1500 25-40 7 000 - 11 000 

Dospělí 50-59 900-1500 25-40 7 000 - 11 000 

Dospělí 60 a starší 900-1500 25-40 7 000 - 11 000 

** ELITE 900-1500 25-40 7 000 - 11 000 

          

* Kategorie K23 a K24-29 se vypisuje pouze pro MČR 

** Závodník, který se na svém prvním závodě ČP Xterra přihlásí do kategorie Elite, nesmí v dalším průběhu sezóny startovat 

ve věkové kategorii. Jedinou výjimkou je závod SP v Prachaticích. 

 

 

 

4.4.    Mistrovství ČR  

Kategorie MČR: závod triatlon MČR: závod duatlon 

Žactvo 12 let a starší 22.6.Přední Výtoň  - 

Dorost, junioři, K23, dospělí   22.6.Přední Výtoň 24.5. Praha Žluté lázně  

Kluby 22.6.Přední Výtoň - 

 

4.5.    Hodnocení jednotlivých kategorií pro ČP  Xterra:  

 Xterra  

Kategorie Pořadí v závodu Body do ČP Celkové pořadí ČP 

Žáci 8, 9, 10-11 let PDČ Nebude hodnoceno Nebude hodnoceno 

Žactvo mladší 12-13 

 
PDČ Nebude hodnoceno 

Nebude hodnoceno 

Žactvo starší 14-15,  

Dorost, Junioři, Dospělí 

dle věk kategorií, Elite 

 

PDČ 

Body: 100, 90, 82, 75, 69, 63, 58, 53, 

49, 45, 41, 37, 34, 31, 28, 25, 23, 21, 

19, 17, 15, 14 ... 1 

Součet min 2,  max však 4. nejlepších 

bodových zisků  

 

Kluby 
Průměr relativních umístění 3 

nejlepších závodníků stejného klubu 

v libovolných věkových kategoriích. 

Body: 
1.místo 100 bodů,  

2./99, 3./98, … 
 

 
Suma bodových zisků 

Celkové pořadí junioři, 

dospělí, Elite 
PDČ  na stejných délkách tratí 

Součet min 2,  max však 4. nejlepších 

bodových zisků  

Body: 100, 90, 82, 75, 69, 63, 58, 53, 

49, 45, 41, 37, 34, 31, 28, 25, 23, 21, 

19, 17, 15, 14 ... 1 

 

Součet min 2,  max však 4. nejlepších 

bodových zisků  

 

PDČ = Podle Dosažených Časů 

 

4.6.  Rozdělení finančních cen za Celkové pořadí každého závodu bude uvedeno v propozicích závodů. Součet Prize money 
pro celková pořadí junioři+dospělí je 15 tis Kč. 
 

4.7.  Prize money za celkové pořadí ČP Xterra budou rozděleny v tis Kč takto:    

 1. 2. 3. 4. 5. 6. CELKEM tis Kč 

Muži 10 8 6 4 2 1 31 

Ženy 6 5 4 3 2 1 21 

 

4.8.   Nominační kritéria na ME, MS a závody WCS 
 

ME Sardinie,  ITA 1.6.2014 
Junioři: 1 DK  
Juniorky: 1 DK  
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Muži: Jan Kubíček, 2 DK  
Ženy: Helena Erbenová, 1 DK 
 
Při prokázání výkonnosti v roce 2013 ČTA může udělit DK plně hrazené ze strany reprezentanta, nicméně všechny DK 
nemusí být uděleny. 

MS Žitava, Německo 16.8.2014 
Junioři: 1 DK  
Juniorky: 1 DK  
Muži: Jan Kubíček, 3 DK 
Ženy: Helena Erbenová, 1 DK  
 
Nominační závod: 22.6.2014 MČR a EP Přední Výtoň 
Úhrada ze strany ČTA dle dosaženého výkonu zpětně pro DK v dospělých kategoriích: 

 úhrada všech nákladů při umístění do 10.místa na MS a současně do první poloviny celkového pořadí 

 úhrada startovného při dokončení závodu  
 

DK budou uděleny na základě návrhu koordinátora sekce do 15.6.2014, resp. do 20.7.2014 a podléhají schválení Rady 
ČTA. Při udělení DK bude přihlédnuto k NZ, aktuální výkonnosti v závodech ČP a Xterra World a European Tour v roce 
2013 a 2014. Všechny DK nemusí být uděleny.  
 
Pozn.: Závodníci kategorie Age group se k závodům přihlašují přes ČTA. V případě zájmu o start a o reprezentační 
závodní dres mne kontaktujte mailem na: eva.potuckova@triatlon.cz 
  Zpracovala koordinátorka reprezentace Eva Potůčková  
 
 

5. Dlouhý triatlon a duatlon, FORD CZECHMAN Tour 

5.1. Organizátorem seriálu je společnost CZECHMAN s.r.o. 

5.2. Jednotlivé závody: 

Místo Datum Organizátor závodu Rozměry dospělých  

Klíny 10.5. 2014 K3-atlon team Litvínov 5-75-15 DDT 

Pardubice 7.6. 2014 SK OMT Pardubice 1,9-90-21 DTT 

Otrokovice 21.6. 2014 Tri–Max sport team 3,8-180-42 DTT 

Bátovce 12.7.2014 ŠK Delfín Nitra 1,9-90-21 DTT 

Piešťany 2.8. 2014 ŠK Delfín Nitra 3,8-180-42 DTT 

Žďár nad S. 23.8. 2014 AXIOM OrBiTt 1,9-90-21 DTT 

Příbram 8.9. 2014 Tri kub Příbram 5-60-15 DDT 

 

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

Kategorie  Délka tratí  ½ IM IM DDT 

M/W 18 * Dospělí 18-24 let 1,9-90-21 3,8-180-42 5-60-15 

M/W 25 Dospělí 25-29 let 1,9-90-21 3,8-180-42 5-60-15 

M/W 30 Dospělí 30-34 let 1,9-90-21 3,8-180-42 5-60-15 

M/W35 Dospělí 35-39 let 1,9-90-21 3,8-180-42 5-60-15 

M/W 40 Dospělí 40-44 let 1,9-90-21 3,8-180-42 5-60-15 

M/W 45 Dospělí 45-49 let 1,9-90-21 3,8-180-42 5-60-15 

M/W50 Dospělí 50-54 let 1,9-90-21 3,8-180-42 5-60-15 

M/W 55 Dospělí 55-59 let 1,9-90-21 3,8-180-42 5-60-15 

M/W 60 Dospělí 60-64 let 1,9-90-21 3,8-180-42 5-60-15 

M/W 65 Dospělí 65 -69 let 1,9-90-21 3,8-180-42 5-60-15 

Absolutní M/W  1,9-90-21 3,8-180-42 5-60-15 

 

*Závodníci 18 a 19 let musejí při prezentaci závodu předložit potvrzení od lékaře, ne-starší 1 měsíce, který potvrdí 
způsobilost závodníka startovat na dlouhém TT.  Za kontrolu a evidenci těchto potvrzení odpovídá pořadatel závodu. 
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5.4.  Mistrovství ČR 

 Délka tratí  ½ IM IM DDT 

Kategorie jednotlivců 7.6. Pardubice 2.8. Piešťany 10.5. Klíny 

Kategorie klubů 23.8. Žďár nad Sázavou 21.6. Otrokovice 10.5. Klíny 

  

 

5.5.  Hodnocení jednotlivých kategorií pro FORD CZECHMAN TOUR, ČP 

 FORD CZECHMAN TOUR , ČP  

Kategorie Pořadí v závodu Body do ČP Celkové pořadí ČP 

Kluby 

Průměr relativních umístění 

3 nejlepších závodníků 

stejného klubu v libovolných 

věkových kategoriích. 

 
Body : 1.místo 100 bodů,  

2./99, 3./98, … 
 

 
Suma bodových zisků 

Dospělí dle věkových 

kategorií 

PDČ  na stejných délkách 

tratí 
BRPK 

Součet min 2,  max však 4. nejlepších 

bodových zisků  BRPK 

 

Celkové pořadí dospělí 
PDČ  na stejných délkách 

tratí 
BRP 

Součet min 2,  max však 4. nejlepších 

bodových zisků  BRPK 

 

 PDČ = Podle Dosažených Časů 
 
 Výpočet Bodů Relativního Pořadí Kategorii (BRPK):  

Pokud je na startu dané kategorie CELKEM méně než 100 závodníků, tak BRPK = 50/(50+pořadí) * 100 * Koeficient 
závodu.  
Pokud je na startu dané kategorie CELKEM 100  a více závodníků, tak BRPK = (CELKEM/2)/(CELKEM/2+pořadí) * 100 * 
Koeficient závodu 
 
 C =CELKEM  počet závodníků v cíli dané kategorie.  
 
Výpočet pro BRP je proveden stejně jako u BRPK viz vzorec výše, C=CELKEM počet závodníků v cíli celkem. 

 
 Koeficient závodu je u všech závodů standardně na hodnotě 1.  
 Pro dlouhý triatlon na distancích 3,8-180-42 je hodnota koeficientu 1,05 

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

pro celková pořadí kategorie jednotlivců bude minimálně 30 tis Kč.  
 

5.7.  Prize money za celkové pořadí FORD CZECHMANTOUR budou rozděleny v  tis Kč takto: 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. CELKEM Tis Kč 

Muži 15 13 11 9 7 5 4 3 2 1 70 
Ženy 10 8 6 4 2      30 

 

 

5.8.    Nominační kritéria na ME, MS a závody WCS 

 

ME Almere (3,8-180-42), NED 13.9.2014 
Muži: Petr Vabroušek, 2NZ, 2DK 
Ženy: 1 DK* 
 
Nominaci si zajistí první muži z ČR ze 2 nominačních závodů. V kategorii žen může získat nominaci vítězka NZ jejíž 
časový odstup od vítěze mužské kategorie bude do 12%. 
 
Nominační závody: 
1) FORD ČP v DTT Moraviaman Otrokovice (21.6.2014) 
2) FORD ČP v DTT Slovakman Piešťany (2.8.2014) 
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MS Weihai (4-120-30), Čína 21.9.2014  
Muži: 1 DK 
Ženy: 1 DK 
 
DK budou uděleny na základě návrhu koordinátora sekce nejpozději měsíc před konáním MS a podléhají schválení 
Rady ČTA. Při udělení DK bude přihlédnuto k aktuální výkonnosti prokázané v závodě Ford Czechman Tour 
v Pardubicích 7.6.2014, na závodech série  „IM 70.3“ a série „Challenge“.                                                                                                                                                                                            
Při prokázání výkonnosti ČTA může udělit DK plně hrazené ze strany reprezentanta, nicméně všechny DK nemusí být 
uděleny. 

ME Mallorca (1,9-90-21), FRA 18.10.2014 
Muži: 1 DK 
Ženy: 1 DK 
 
DK budou uděleny na základě návrhu koordinátora sekce nejpozději 2 týdny před konáním ME a podléhají schválení 
Rady ČTA. Při udělení DK bude přihlédnuto k aktuální výkonnosti prokázané v závodě ME, MS a na závodech série  „IM 
70.3“ a série „Challenge“.                                                                                                                                                                                            
Při prokázání výkonnosti ČTA může udělit DK plně hrazené ze strany reprezentanta, nicméně všechny DK nemusí být 
uděleny. 

Úhrada ze strany ČTA při udělení DK dle dosaženého výkonu: 

 úhrada 100% nákladů při umístění do 8.(ME), resp.12.(MS) místa celkového pořadí a současně do první 
poloviny celkového pořadí v kategorii mužů a žen 

 úhrada 50% nákladů při umístění do 12.(ME), resp. 16.(MS) místa celkového pořadí a současně do první 
poloviny celkového pořadí v kategorii mužů a žen 

Pozn. Závodníci kategorie Age group se k závodům přihlašují přes ČTA. V případě zájmu o start nebo závodní dres mne 
kontaktujte mailem na: eva.potuckova@triatlon.cz . 

 

6. Duatlon 

6.1. ČP  se pro závody v duatlonu nevyhlašuje. 

6.2. Pořádané závody 

Místo Datum Organizátor závodu Rozměry dospělých typ 

Klíny 10.5. K3-atlon team Litvínov 5-75-15 DDT 

Příbram 8.9. Tri kub Příbram 5-60-15 DDT 

Žamberk 20.9. NO+BL Žamberk spol.s r.o. 5-20-3 DT 

 

6.3. Mistrovství ČR v DT 

 DT DDT 

Kategorie jednotlivců 20.9. Žamberk 10.5. Klíny  

Kategorie klubů 20.9. Žamberk 10.5. Klíny 

 

6.4. Nominační kritéria na ME, MS a závody WCS 

 

ME Horst, Nizozemí  13.4.2014 
Junioři: 2 DK  
Juniorky: 1 DK  
Muži: 1 DK  
Ženy: 1 DK 
 
Při prokázání výkonnosti na ME, MS, SH nebo ČP v DT v roce 2013 může ČTA udělit DK, nicméně všechny DK nemusí být 

uděleny. 

MS Pontevedra, Španělsko 31.5.2014 

mailto:eva.potuckova@triatlon.cz
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Junioři: 1 DK  
Juniorky: 1 DK  
Muži: 1 DK 
Ženy: 1 DK  
 
Při prokázání výkonnosti na ME, MS, SH nebo SP v OH triatlonu nebo DT v roce 2013 může ČTA udělit DK, nicméně 
všechny DK nemusí být uděleny. 
Úhrada ze strany ČTA dle dosaženého výkonu zpětně pro DK v dospělých kategoriích: 

 úhrada všech nákladů při umístění do 4.místa ne ME, resp. 8.místa na MS a současně do první poloviny 
celkového pořadí 

 úhrada 50% nákladů při umístění do 8.místa na ME, resp. 16.místa na MS a současně do první poloviny 
celkového pořadí 

 úhrada startovného při dokončení závodu  
DK budou uděleny na základě návrhu koordinátora sekce do 1.3.2014, resp. do 12.5.2014 a podléhají schválení Rady 
ČTA.  
 
Pozn.: Závodníci kategorie Age group se k závodům přihlašují přes ČTA. V případě zájmu o start a o reprezentační 
závodní dres mne kontaktujte mailem na: eva.potuckova@triatlon.cz . 
Zpracovala koordinátorka reprezentace Eva Potůčková  

 

7. Kvadriatlon 

7.1.     ČP  se pro závody v kvadriatlonu nevyhlašuje  

7.2.     Pořádané závody 

Místo Datum Organizátor závodu Rozměry dospělých  

Týn nad Vltavou 21.6. 2014 Kanoistický klub Jiskra, o.s. 1-5-25-5 KVT 

 

7.3.     Mistrovství ČR 

 KVT 

Kategorie jednotlivců 21.6.  Týn nad Vltavou 

Kategorie klubů 21.6. Týn nad Vltavou 

 

7.4.    Nominační kritéria na ME, MS a závody WCS 

 

 ME ve sprint kvadriatlonu Týn nad Vltavou, CZE 21.6.2014 
Muži: Leoš Roušavý + 2DK*  
Ženy: 1 DK*  
 
Úhrada startovného ze strany ČTA. 
 
MS ve sprint kvadriatlonu Berlín, DEU 30.8.2014 
Muži: 2 DK*  
Ženy: 1 DK*  
Nominační závod: 21.6.2014 Týn nad Vltavou 
 
Úhrada dopravy, startovného a ubytování zpětně ze strany ČTA při umístění do 5.místa a současně v první polovině 
celkového pořadí při účasti závodníků z více než 9 států. 
Při nesplnění všech podmínek úhrada startovného. 
 
*DK budou uděleny na základě návrhu koordinátora sekce a podléhají schválení Rady ČTA. Při udělení DK bude 
přihlédnuto k aktuální výkonnosti prokázané v závodech v Týně nad Vltavou a závodech EP, SP. DK nemusí být 
uděleny.  
 
 Zpracovala koordinátorka sekce Eva Potůčková 
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8. Závody nadnárodního významu, pořádané na území ČR 

 
Typ závodu Místo 

EP juniorů  0,7-20-5 24.5. Brno 

EP  TNatura (ETU) 22.6. Přední Výtoň 

MS, WC kvadriatlonu 1,5-7-40-10 21.6. Týn nad Vltavou 

WC Xterra  10.8. Prachatice 

EP  1,5 – 40 – 10 16.8. Karlovy Vary 

 

9. České výkonnostní pořadí, Czech Power Ranking (CPR) 

9.1.  Výkonnostní pořadí CPR bude kalkulováno ve smyslu metodiky „Czech Power Ranking“ z výsledků všech závodů 

Českého poháru pro všechny věkové kategorie.  

9.2. CPR je průběžně k dispozici na www.czechtriseries.cz. 

9.3. CPR obsahuje závodníky všech národností.  

9.4.  Průběžné a konečné výsledky CPR budou určující pro udělení výkonnostních tříd pro jednotlivé věkové kategorie 

každého TT tlonu. 

9.5.  První tři muži a ženy v pořadí olympijského TT CPR české národnosti budou vyhlášeni v rámci slavnostního ukončení 

sezony 2014.   

 

 

10. Ostatní ustanovení 

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

řešit propozice daného závodu.  

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

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

19.12.2014 

 

11.  Partnerský závod ČP 

11.1. Statut „Partnerský závod ČP“ může být přidělen závodům, které o tento statut požádají do 31. 3. 2014  s těmito 

podmínkami: 

11.1.1. Závodí se podle pravidel ČTA, což bude v propozicích výslovně uvedeno. 
11.1.2. Pořadatel deklaruje solidní zajištění závodu v obvyklých aspektech (prezentace, ozvučení, hlasatelství, start 

 závodu, pořadatelská služba, značení tratí, měření výsledků, startovní čísla, záchranná služba, podium/stupně 
 vítězů, … ) 

11.1.3. Pořadatel garantuje zvýhodněné startovné pro předem přihlášené členy ČTA, kteří mají uhrazený členský 
poplatek pro rok 2014. 

11.1.4. Na závod bude delegován hlavní rozhodčí za ČTA (HR) na náklady pořadatele. 
11.1.5. Závod bude uveden v termínové listině na www.czechtriseries.cz a bude zde mít otevřené přihlášky a 

 hodnocení závodu, které po závodu provede HR. 
11.1.6. Závod by měl být měřený výsledkovou firmou, která bude nositelem atestu datové výměny 

 s www.czechtriseries.cz. Pořadatel smluvně zajistí, aby výsledky závodu byly nejpozději do 24 hodin po 
 ukončení akce odeslány na  www.czechtriseries.cz v požadovaném formátu. 

11.1.7. Vyhlášené věkové kategorie závodu budou konzistentní s aktuální soutěžní směrnicí ČTA pro příslušný 
 triatlonový klon   

11.1.8. Propozice, plakát, www a další reklamní materiály budou obsahovat logo ČTA a www.czechtriseries.cz 
11.1.9. Partnerský závod může být součástí jiných závodních sérií. 

 
11.2. Statut „Partnerský závod“ uděluje technický ředitel ČTA. 

11.3. ČTA vyhlásí do 31.5. 2014  dodatečný rozsah finanční a/nebo technické podpory každému ze závodů se statutem 

„Partnerský závod“ podle aktuální rozpočtové situace ČTA.  

 

 

Tomáš Petr, 

Technický ředitel ČTA 
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