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Podpůrné nominační testy pro kvalifikaci na ME 2018:
- juniorů (kategorie ročníky nar. 1999, 2000, 2001,2002)
- K23 a Elite
Název závodu
Statut testu
Distance hlavního
závodu - testu

Nominační test na ME v triatlonu – junioři, Elite, K23

Datum
Místo

13.5.2018 (neděle)
Plavecký bazén Slovany (8.00 start rozplavání, 8:30 start testů), Cyklistika a Běh 11.00 -14.30 SK Rapid
Plzeň (tzv. Lopatárna), Místo konání části běh a kolo: http://rapidplzen.cz/
ČTA
Lukáš Vrobel, lukas.vrobel@triatlon.cz
Pouze přes www.czechtriseries.cz (stejný proces jako přihlášky na závody – závod (test) je umístěn
v sekci závody, měsíc květen)

Pořadatel
Ředitel testu
Přihlášky

Ubytování

Oficiální nominační test ČTA
Junioři (vč. dorostu) 800m plavání – 20 km kolo - 5 km běh
K23, Elite: 1500 m plavání – 20 km kolo - 5 km běh

Kontakty na trenéry ČTA:
Dorost: radek.elias@triatlon.cz
Junioři: jaroslav.formanek@triatlon.cz
K23 a Elite: lukas.vrobel@triatlon.cz
Pořadatel nezajišťuje

Prezentace
Kategorie,
distance

Prezentace závodníků se uskuteční v sobotu od 7.45 do 8:00 v místě konání plaveckého testu.
Kategorie
Ročník narození
plavaní
kolo
běh
Dorost 16-17
2002-2001
800m
20 km
5 km
Junioři 18-19
1999-2000
800m
20 km
5 km
K23 20-23
1998-1995
1 500m
20 km
5 km
Elite 24+
1994+
1 500m
20 km
5 km
Vyhlášení výsledků testů proběhne hodinu po dokončení závodu (poslední závodník v cíli)

Tratě popis

Plavání:
Bazén Slovany (50m) start rozplavání od 8.00h
Start závodu – testu je od 8:30h
Cyklistika:
Trať na 20km (+/- 10%) na okruzích cca 1km
Počet okruhů bude oznámen pořadatelem při rozpravě
Drafting (jízda v háku) je ZAKÁZÁNA.
OMEZENÍ VÝŠKY KARBONOVÝCH RÁFKŮ: 60mm
OMEZENÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB – pouze UCI silniční přilby (časovkářské dlouhé = nejsou povoleny)
Každý závodník by měl mít na trati kola své pití, na trati cyklistiky není občerstvovací stanice
Kola budou povoleny dle pravidel ITU pro OH TT.
Běh:
Trať 5km na silnici okruh s mírným převýšením.
Občerstvení během testů a běžecké části: není zajištěno

Pravidla

Soutěží se dle pravidel ČTA (více na www.triatlon.cz) a ustanovení tohoto rozpisu + základní pravidla.
Základní pravidla:
1) Závod je složen ze tří po sobě absolvovaných disciplín.
2) Zahajuje se plaváním, následuje cyklistika a končí během, jsou dovoleny předepsané pauzy mezi
jednotlivými disciplínami.
3) Plavání je na50ti metrovém bazénu, před posledním 100m úsekem vedoucího závodníka se píská,

4) Cyklistika bude probíhat na uzavřeném cyklistickém okruhu SK Rapid Plzeň.
5) Při jízdě na kole není povolen drafting, v případě porušení pravidla o draftingu bude udělena
penalizace 2minuty přičtená k celkovému času závodníka. Při vědomém draftingu bude účastník testu
vyřazen z testovacího závodu.
6) Běh na 5km bude odstartován nejpozději hodinu po dojezdu vedoucího závodníka dané vlny.
7) Dopingová kontrola – ČTA umožňuje přístup komisařů WADA.
8) Nasazení závodníků do jednotlivých vln je v kompetenci hlavního trenéra seniorské reprezentace
9) Pořadí v testu určuje součet časů jednotlivých disciplín

Předpokládaný
časový
harmonogram

Lékařské zajištění
Výsledky
Bezpečnost
Pojištění
Organizační
informace
Doplňující parametry
závodů ČTA

Upozornění

Verze

Podmínky závodu:
 Přihlášení k testu v systému czechtriseries (www.czechtriseries.cz) nejpozději do 3.5.2018
 Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
 Žádný účastník nesmí ohrožovat své okolí ani jiné účastníky.
 U nezletilých závodníků (dorostenci, dorostenky) souhlas zákonného zástupce se startem (u
elektronické přihlášky je dán jejím odesláním, u písemné přihlášky jejím podpisem).
 Závodníci, jejich doprovod a diváci nebudou nijak omezovat průběh závodu, jsou povinni dbát
na bezpečnost, dodržovat pokyny pořadatelů a dalších oprávněných osob, ctít pravidla
slušného chování a nesou veškerou odpovědnost za škodu, kterou způsobí sobě, pořadateli
nebo třetí osobě. V případě foto a video dokumentace z průběhu závodu zároveň dávají
souhlas s pořizování zvukových a obrazových záznamů pro potřeby dokumentace závodu a
případné prezentace závodu v médiích.
 Pořadatel neručí za žádné škody na majetku či újmě na zdraví účastníkům vzniklé ani jimi
způsobené.
 Pořadatel si vyhrazuje právo změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných
okolností.
8:00 rozplavání
8:30 start testu – plavání na 800m (D,J) a 1500m (K23, ELITE)
11:00 start první vlny na 20km cyklistika SK Rapid (uvedený čas je pouze orientační)
Start první vlny na 5km běhu proběhne nejpozději do 30min po dojetí poslední cyklistické vlny
15:00 vyhlášení výsledků testu z daného dne (uvedený čas je pouze orientační)
Není
Ruční měření - stopky
Cyklistika probíhá mimo dopravní komunikace
Sdružené pojištění ČTA, Kooperativa a.s., pojištění pořadatele pro sportovní akce
Parkování na parkovišti u Bazénu Slovany a v areálu SK Rapid Plzeň.

Doplňující parametry závodů a účasti na závodech v triatlonu pořádaných členy ČTA:
- Každý závodník je povinen dodržovat Pravidla ČTA, řídit se propozicemi daného závodu.
- Každý závodník je zodpovědný za správnost a úplnost svých údajů na portálu www.czechtriseries.cz.
- Pokud prezentovaný závodník k závodu není držitelem licence ČTA, tak svojí účastí 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.
- Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk (příslušnost do daných kategorií) , dosažený v
kalendářním roce.
- Každý závodník svoji přihláškou k závodu deklaruje, že jeho zdravotní stav odpovídá charakteru
soutěže (testu) a startuje na vlastní nebezpečí. U přihlášek neplnoletého závodníka se má za to, že toto
deklaruje jeho zákonný zástupce.
- Při prezentaci může být závodník vyzván předložit pro kontrolu údajů doklad totožnosti, nebo licenci
ČTA v původní nebo elektronické formě.
- Každý závodník je povinen mít platnou licenci ČTA a zaplacený členský příspěvek ČTA pro rok 2018
Propozice a uváděné údaje jsou platné k 10.4.2018. Testovací závod se koná za každého počasí.
Pořadatel neručí za pozdější změny. V případě potřeby mohou být propozice upraveny. Účastník je
povinen sledovat jejich aktuálnost.
Propozice verze 2., datum vydání 21.4.2018

