TRIATLON CUP 2022
35. ročník Jihočeského poháru jednotlivců a družstev
1) Statut soutěže
Závody seriálu Jihočeského poháru v triatlonu (JČP) jsou otevřené, to znamená, že se může zúčastnit
každý dle pravidel Jihočeského triatlonu (dále jen JTT). Byly vybrány z nabídky závodů jednotlivých
pořadatelů tak, aby plně uspokojily potřebu nejširší sportovní veřejnosti v jihočeském regionu a
sloužily k podpoře a popularizaci výkonnostních a rekreačních forem triatlonu. Vyhlašovatelem
soutěže je Jihočeský triatlon (Jihočeský triatlonový svaz dále jen JTT) ve spolupráci s Českou
triatlonovou asociací (dále jen ČTA).
2) Soutěžní výbor
Soutěžní výbor (dále jen SV) je stanoven pro každý závod. Jeho pravomocí je dohlížet na průběh
závodu, schvalovat výsledky a řešit protesty. Jeho složení je: ředitel závodu, hlavní rozhodčí a
zástupce závodníků. Povinností ředitele závodu je zajistit přítomnost zbývajících dvou členů SV.
3) Kategorie JČP – jednotlivců
Jednotlivci, kteří jsou členy jihočeských klubů (registrovaných v jižních Čechách) či mají trvalé
bydliště v jižních Čechách, jsou zařazeni do bodování JČP jednotlivců a družstev. Toto musí být
zřejmé z výsledkové listiny. Pokud to není zřejmé, závodník nebude bodován.
Tabulka kategorií
KATEGORIE
OZNAČENÍ VĚK KATEGORIE ROK NAROZENÍ
Muži (abs. pořadí)
MA
2005 a starší
Žeeny (abs. pořadí)
ZA
2005 a starší
Muři I
M1
16 - 19 let
2006 - 2003
Muži II
M2
20 - 29 let
2002 - 1993
Muži III
M3
30 - 39 let
1992 - 1983
Muži IV
M4
40 - 49 let
1982 - 1973
Muži V
M5
50 - 59 let
1972 - 1963
Muži VI
M6
60 - 69 let
1962 - 1953
Muži VII
M7
70 a více let
1952 a starší
Ženy I
Z1
16 - 19 let
2006 - 2003
Ženy II
Z2
20 - 29 let
2002 – 1993
Ženy III
Z3
30 - 39 let
1992 – 1983
Ženy IV
Z4
40 - 49 let
1982 – 1973
Ženy V
Z5
50 let a více
1972 a starší

Poznámka: M1, Z1 boduje současně i v kategorii absolutního pořadí, ale jen v závodech, kde startují
všechny kategorie současně a na stejné trati.
Po každém závodě budou vyhlášeni 3 nejlepší závodníci v každé kategorii (neredukované pořadí),
pokud aspoň 5 odstartuje a 3 dokončí. Pořadatel nemusí vyhlásit a ocenit kategorii, ve které
startovalo 3 a méně závodníků, pokud je započítá do výsledků kategorie vyšší (nemá vliv na
bodování JČP). Pořadatel má právo vyhlásit a ocenit více závodníků i kategorií (např. prvních 6;
kategorii juniorů nebo kategorii veteránů nad 70 let, atd.). Na Mistrovství Jihočeského kraje (MJK)
bude vyhlášen mistr Jihočeského kraje ve všech kategoriích.

4) Kategorie MJK – družstev (týmů)
Družstvo se skládá z 3 mužů resp. 2 žen. Do soutěže družstev mužů, resp. žen se sčítají body tří,
resp. dvou nejlépe umístěných jednotlivců na MJK. O pořadí v MJK rozhoduje nejvyšší součet bodů.
Při rovnosti bodů rozhoduje nejvyšší umístění nejlepšího člena družstva.
Pokud je v propozicích vyhlášen sólo závod na MJK týmů (závod není součástí MJK jednotlivců),
nevyhlašují se MJK družstev, ale MJK týmů.
Tým se skládá minimálně z 3 mužů resp. 2 žen a maximálně ze 4 mužů a 3 žen. Tým startuje
současně a v cíli se počítá čas 3. resp. 2. závodníka u žen. Intervaly mezi týmy počítaných do MJK
musí být minimálně 5 minut.
Na Mistrovství Jihočeského kraje (MJK) bude vyhlášen mistr Jihočeského kraje v družstvech
(týmech) mužů a žen.
5) Startovní čísla
Muži čísla
Ženy čísla

1 – 250
301 – 350

Každý závodník, který obdrží startovní číslo při prezentaci závodu, má právo si toto číslo fyzicky
ponechat po celý Jihočeský pohár 2022 (pokud se hodlá účastnit). Pokud závodník obdržené číslo
nebude mít při prezentaci následujících závodů, nebo ho ztratí, bude mu vydáno náhradní (stejné
číslo) po zaplacení 200,- Kč poplatku.
6) Bodování
Všechny kategorie (mimo absolutní): 1. – 50 2. – 46 3. – 43 4. – 41
Absolutní pořadí (muži):
Absolutní pořadí (ženy):

1. – 100 2. – 96 3. – 93 4. – 91
1. – 100 2. – 96 3. – 93 4. – 91

5. – 40 dále až po 1 bod

5. – 90 dále až po 1 bod
5. – 90 dále až po 1 bod

7) Určení pořadí JČP jednotlivců v triatlonu a duatlonu
Do pořadí JČP je započítán pouze závodník mající příslušnost k triatlonovému oddílu na území Jižních
Čech, pokud není členem triatlonového oddílu pak trvalé bydliště na území Jižních Čech. Toto musí
být zřejmé z výsledkové listiny. Pořadí jednotlivců v závodě je dáno pořadím v cíli po schválení
výsledků SV. Do celkového bodování JČP jednotlivců je započítána polovina závodů se
zaokrouhlením směrem nahoru z uskutečněných závodů započítaných absolutního pořadí. Do
bodování kategorií JČP jednotlivců je započítána polovina závodů se zaokrouhlením směrem nahoru
z uskutečněných závodů započítaných do pořadí kategorií. O celkovém pořadí v JČP jednotlivců
rozhoduje nejvyšší bodový zisk v započítávaných závodech. Při rovnosti bodů rozhoduje postupně:
umístění na MJK TT; při neúčasti na MJK TT, tak MJK DT, při neúčasti na MJK DT, nejvyšší bodový
zisk v jednotlivém závodě.
8) Určení pořadí JČP družstev v triatlonu a duatlonu
Do bodování JČP družstev jsou zařazeny pouze jihočeské sportovní kluby a organizace registrované
v ČTA. Umístění družstev bude stanoveno z absolutního pořadí JČP jednotlivců po absolvování všech
závodů (je započítána polovina závodů se zaokrouhlením směrem dolů z uskutečněných závodů
započítaných do absolutního pořadí).
Do družstva bodují 4 nejlepší závodníci s nejvyšším bodovým ziskem (členem družstva musí být
právě 1 žena). Závodníci na 5. až 8. místě oddílového pořadí budou hodnoceni jako oddíl II., 9. až
12. jako oddíl III. a tak dále… Pro bodování závodníků v soutěži družstev je nutná účast min. na 3
závodech se započtením v absolutním pořadí, minimální počet závodníků v družstvu je 3.
Při rovnosti bodů rozhoduje umístění družstva v MJK. Při rovnosti bodů v MJK rozhoduje o pořadí
maximální bodový zisk 1. (popř. 2.) jednotlivce v družstvu. V případě samostatného MJK týmu a
neuskutečnění MJK družstev o pořadí družstev se shodným bodovým ziskem rozhodne nejlépe
umístěný jednotlivec družstva v absolutním pořadí poháru.

Závodník může startovat v JČP v jedné sezóně pouze za jeden klub, kde je registrován, pokud se
nejedná o schválený přestup. To posuzuje výkonný výbor Jihočeského triatlonu (VV JTT).
9) Použití neoprenů
Použití neoprenů je závislé na teplotě vody.
do
16 °C
je plavání zrušeno (nahrazeno běžeckou tratí)
mezi 16,1 – 22,0°C
je neopren doporučen (závodníci bez něho mohou startovat)
nad 22,1°C
je neopren zakázán
10) Měření teploty vody
Pořadatel je povinen změřit teplotu vody na třech místech trati v hloubce minimálně 50 cm. Z
kontrolních měření vypočítá průměrnou hodnotu. Tuto teplotu je povinen oznámit nejpozději hodinu
před startem buď rozhlasem, nebo na vývěsce spolu s informací, jakým způsobem mají být použity
neopreny.
11) Zrušení plavání
Pořadatel má povinnost zrušit plavání z důvodu špatné teploty, či kvality vody (sinice) na základě
doporučení ZÚ (zdravotní ústav) či odboru ŽP obce či města. Zrušení plavání schvaluje soutěžní
výbor v souladu s bodem 9. Při zrušení plavání se uskuteční duatlon na vzdálenostech – běh, kolo,
běh původních vzdáleností triatlonu. Tento závod je plnohodnotným závodem JČP a je započítáván
do celkových výsledků.
12) Protesty
Protest se podává výhradně písemnou formou. Poplatek za podání protestu je 200 Kč, který se v
případě uznání vrací. V opačném případě propadá pořadateli. Protest řeší SV na místě před
schválením výsledků závodu.
13) Licence
Každý účastník závodu seriálu Jihočeského poháru může mít platnou licenci ČTA. Licenci je možno
použít při startu na všech závodech organizovaných pod hlavičkou ČTA na celém území republiky.
14) Vyhlášení výsledků
Slavnostní vyhlášení výsledků Jihočeského poháru triatlonu 2022 jednotlivců a družstev proběhne
za účasti médií a sponzorů v kulturním domě v Tálíně dne D.MM. 2022 od HH:MM hodin. Na
vyhlášení bude k dispozici oficiální ročenka za rok 2022.
15) Ceny za celkové umístění v JČP
Nejlepší v jednotlivých kategoriích jednotlivců a nejlepší družstvo obdrží pohár. Prvních pět mužů a
tři ženy (bez ohledu na věkovou kategorii) z absolutního pořadí obdrží věcnou a finanční odměnu
dle možností a rozpočtu JTT. Bude upřesněno v průběhu sezóny a oznámeno nejpozději v pozvánce
na slavnostní vyhlášení výsledků sezóny 2022.
16) Informace pro závodníky
• závodu JČP se může zúčastnit jakákoliv osoba či osoba, která vlastní závodní licenci ČTA, kterou
je možné použít při startu na všech závodech organizovaných pod hlavičkou ČTA na celém území
republiky,
• každý závodník se závodu účastní na vlastní nebezpečí,
• závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu,
• cyklistická přilba je povinná (bez ní nebude závodník puštěn na trať),
• je povolena jízda v háku (drafting), proto přídavná triatlonová řídítka (hrazda) jsou povolena pouze
za předpokladu, že nepřesahují o víc než 15 cm střed otáčení předního kola a zároveň nepřesahují
přední linii

brzdových páček. Dále musí být vpředu pevně spojena; to neplatí v případě, že protilehlé konce
těchto řídítek leží proti sobě, mají společnou osu a mezera mezi nimi není větší než 4 cm,
• elektro kola jsou zakázaná a ostatní technické parametry kola bez omezení.
17) Povinnosti pořadatele
• zajistit PC se standardním programem pro zpracování výsledků, obsluhu, prostory pro zpracování
výsledků a prostor (nástěnku) na informace týkající se JČP (průběžná pořadí atd.)
• zajistit kompletní složení soutěžního výboru
• dodat tiskovému mluvčímu v dostatečném předstihu informace o závodu, včetně reprezentativní
fotky
• poskytnout výsledky v elektronické podobě (export ze standardního programu pro zpracování
výsledků) fotografie a informace o závodě na kontaktní adresy do neděle 16:00 hodin pro tisk, a do
následujícího pracovního dne pro internet (tomas.vanek00@gmail.com, k.planek@gmail.com)
• předat po závodě výsledky min. v jednom vydání jihočeským oddílům, které se zúčastnily závodu
• zajistit si předávaný materiál, povinností pořadatele je mít k dispozici materiál v celém rozsahu
(cílová brána, startovní čísla, bóje, depo a stupně vítězů)
• prezentovat na závodě logo hlavního sponzora JČP
• dodat na internetovou stránku JTT pozvánku na závod a článek o závodě
18) Předávání materiálu
Pořadatel závodu je povinen převzít materiál od pořadatele předchozího závodu, provede kontrolu
materiálu a podepíše předávací protokol. Tímto odpovídá za převzatý materiál. Zjištěné závady
zapíše do předávacího protokolu a současně o nich neprodleně informuje správce materiálu.
Správcem materiálu je Karel Strolený.
19) PC databáze závodníků
Pořadatel je povinen si minimálně 5 dnů před závodem vyzvednout databázi závodníků a
aktualizovaný PC program pro zpracování výsledků od správce databáze (www stránky).

