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1. Statut soutěže 

Soutěž pořádá Krajský svaz triatlonu Vysočina.  Podporována je ČTA.  Je určena především pro 

mládež s pravidelnou sportovní přípravou na triatlon. Dále má náborový charakter a je otevřena všem 

dalším zájemcům, bez ohledu na příslušnost a výkonnost. Tyto propozice jsou v souladu se 

soutěžními směrnicemi 2022 ČAT. Do poháru jsou zařazeny: 

1.         Duatlon Štoky – 22. 5. 

2.         Aquatlon Pelhřimov –28. 5. 

3.         Třebíčský triatlon –11. 6. 

4.         Moravskobudějovický triatlon – 26.6. 

5.         Jihlavský triatlon – 7. 8. 

6.          Duatlon Kamenná – 3. 9. 
 

 
Na každý zařazený závod vypisuje pořadatel podrobné propozice na své webové stránce. Odkaz je 

uveden na http://ttvysocina.cz/ 

 
2. Přihlášky do soutěže 

Do soutěže se není potřeba přihlašovat. V soutěži bude vyhodnocen každý účastník 

zařazených závodů bez ohledu na příslušnost. 

Každý závodník uvede při prezenci do závodu příslušnost (oddíl – firma, včetně sídla, 

města), nebo místo bydliště, datum narození. Závodníci bez těchto údajů ve výsledkové listině nebudou v 

soutěži klasifikováni. 

 
3. Kategorie: 

3.1 Hodnocené soutěžní kategorie: 

- dorostenci 16 – 17 let (rok nar. 2005 – 2006) 

- dorostenky 16 – 17 let (rok nar. 2005 – 2006) 

- starší žáci 14 – 15 let (rok nar. 2007 – 2008) 
 

- starší žákyně 14 – 15 let (rok nar. 2007 – 2008) 

- mladší žáci 12 – 13 let (rok nar. 2009 – 2010) 
 

- mladší žákyně 12 – 13 let (rok nar. 2009 – 2010) 

- žáci 10 – 11 let (rok nar. 2011 – 2012) 
 

- žákyně 10 – 11 let (rok nar. 2011 – 2012) 

 
3.2 Nesoutěžní kategorie 

- žáci 9 let (rok nar. 2013) 

- žákyně 9 let (rok nar. 2013) 

- žáci 8 let (rok nar. 2014) 

- žákyně 8 let (rok nar. 2014) 

- žáci 7 let (rok nar. 2015) 

- žákyně 7 let (rok nar. 2015) 

- děti do 6 let (rok nar. 2016 a více) 

 

3.3. Soutěžní a nesoutěžní kategorie jsou vypisovány na každém závodě. Nesoutěžní kategorie 
 

 
3.4. 

mohou být sloučeny do kat. 8 – 9 a do 7 let 

Pro zařazení do kategorie rozhoduje ročník narození. 

 

 

4. Bodování a určení pořadí 

http://ttvysocina.cz/
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4.1. Pořadí jednotlivců v závodě je dáno dosaženým celkovým časem v cíli po absolvování všech 

disciplín v závodě. Každý, kdo se zúčastní kteréhokoliv závodu, je bodován v pořadí dle jeho 

umístění v celkovém pořadí závodu. 

4.2. Každá soutěžní kategorie se hodnotí samostatně, podle pořadí závodníků v kategorii, splňující 

podmínky bodu 2. 

4.3. Vítěz v kategorii obdrží 100 bodů, druhý v pořadí obdrží 95 bodů, třetí obdrží 92 bodů, čtvrtý obdrží 

90 bodů, pátý 89 a další dle pořadí vždy o jeden bod méně. 

4.4. Do celkového pořadí jednotlivců se započítává součet čtyř nejvyšších bodových zisků (ze šesti 

závodů) 

4.5. V celkovém pořadí jednotlivců v každé kategorii rozhoduje postupně: 

a)  součet čtyř nejvyšších bodových zisků z jednotlivých závodů 

b)  v případě rovnosti bodů pátý nejvyšší bodový zisk některého ze závodů 

c)   v případě trvání rovnosti bodů i nadále rozhoduje šestý bodový zisk v některém závodu 

d)   v případě kdy se nerozhodne dle předchozích bodů, bude rozhodovat součet časů závodů 

uvedených postupně od bodu a) do bodu c) 
 

 
5. Ceny 

5.1.   Ceny na jednotlivých závodech zajišťují pořadatelé jednotlivých závodů ve vlastní režii. 

5.2.   Celkové vyhodnocení výsledků seriálu ve všech kategoriích proběhne po posledním závodě 16. 

září v Kamenné. 

5.3.   První tři závodníci ve všech kategoriích obdrží trofejní ceny 

5.4.   Dále obdrží vyhlášení závodníci navíc věcnou cenu – poukázky na sportovní zboží. 

5.5.   Podmínkou zisku ceny je hodnocení minimálně ve třech závodech. Do výsledkové listiny poháru 

budou zařazeni účastníci aspoň tří závodů. 

5.6.   Závodník mládeže bez ohledu na věk, který absolvuje všech sedm závodů KP obdrží navíc 

zvláštní cenu – poukázku na sportovní zboží v hodnotě první ceny za umístění. 

5.7.   Pokud podmínku v bodě 5.5 nesplní aspoň dva závodníci v soutěžní kategorii, nebude se 

vyhlašovat. 
 

 
6. Rozhodčí komise 

6.1.   Komise  řídí,  koordinuje  a  vyhodnocuje soutěž.  Rozhoduje  o  případných  protestech  proti 

výsledkům. 

6.2.   Členové komise: hlavní rozhodčí – Novák Bohumil, 731 480 914, bohumil.novak@ttvysovina.cz 

rozhodčí – Bezchleba Petr,774 164 935, petr.bezchleba@ttvysocina.cz 

rozhodčí – Havlíček Tomáš,724 101 542, tomas.havlicek@axiomorbitt.cz 
 

 
6. Technická a organizační ustanovení 

6.1. Závodí se podle propozic jednotlivých závodů, soutěžního řádu KSTT a pravidel triatlonu. 

6.2. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu! 

6.4.  Neregistrovaní závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem 

zákonného zástupce (podpis zákonného zástupce na přihlášce). Formulář přihlášky lze 

předem najít na webu KSTT Vysočina, nebo na webu pořadatele. 

6.6  Závodníci zaregistrovaní v systému ČTA czechtriseries.cz, mohou on-line přihlášku do všech 

závodů KP prostřednictvím tohoto systému. 

6.7.  Na každý závod se lze také přihlásil přímo v den závodu při prezenci. 

6.8.  Každý závodník svojí prezencí v závodě potvrzuje, že odpovídá ta svůj zdravotní stav, je schopen 

absolvovat předepsané tratě, startuje na vlastní nebezpečí, zavazuje se dodržovat pravidla 

soutěže, dává souhlas k případnému mediálnímu zveřejnění své osoby v souvislosti se závodem, 

nebo soutěží a dobrovolně zaplatil startovné. 
 

 
7. Organizační opatření 

7.1. Pořadatelé mají povinnost zaslat výsledky v elektronické podobě (nejlépe v aplikaci Exel) 

rozhodčímu Petrovi Bezchlebovi na adresu petr.bezchleba@ttvysocina.cz 
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7.2. Průběžné pořadí bude distribuováno po každém závodě elektronickou poštou klubům a oddílům, 

kteří jsou členy KSTT Vysočina. 

7.3. Propozice, výsledky, celkové pořadí a jiné informace o soutěži je možno také získat na webové 

stránce http://ttvysocina.cz/ 
 

 

M i s t r o v s t v í  k r a j e   V y s o č i n a   2 0 2 2 
 

Statut: 

1.1. V Mistrovství kraje jsou hodnoceni pouze závodníci s příslušností klubu se sídlem v Kraji 

Vysočina a závodníci s trvalým bydlištěm v Kraji Vysočina. 

1.2. Vyhlašovány jsou soutěžní kategorie dle čl. 4 propozic Krajského poháru. 

1.3. Pokud se mistrovského závodu nezúčastní aspoň dva závodníci splňující ustanovení bodu 1.1. 

nebude se vyhlašovat. 

 
Mistrovské závody: 

1.   MKV v triatlonu žactva - Moravskobudějovický triatlon – 21.6. (pro kat. žáků 10 – 15 let) 

2.   MKV v silničním triatlonu - Jihlavský triatlon – 16. 8. (pro kat. dospělých a dorostu) 

 
Ceny: 

2.1 Každý vyhlášený závodník obdrží mistrovskou medaili ČAT. 
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