
  
 

Propozice 
AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2021 

v TRIATLONU  
 
Závod vypisuje: Česká asociace univerzitního sportu 

Pořadatel: Česká Triatlonová Asociace  

Datum: 23. - 24.7.2021 

Místo: Račice – Labe Aréna  

Webové stránky: https://www.triathlonfestracice.cz/  

 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 

Přihlášky:  

prostřednictví CTS systému: http://czechtriseries.cz/Race/Details/7232 . Prezentace na 
místě v pátek 23.7.2021 dle časového rozpisu. Každý závodník je povinen se prezentovat 
online prostřednictvím CTS systému a to nejpozději 10 dní před prvním závodním dnem.  

Startovné: Na AM ČR studenti startovné neplatí. Hradí ČAUS. 

Startují: Studenti českých VŠ a VOŠ, kteří se prokážou platným dokladem o studiu. 

Ubytování:  Labe Arena Račice – nutné vyžádání a objednání na emailu: 
martin.hotovy@triatlon.cz , a to nejpozději do 11.7.2021 

Stravování: Labe Arena Račice – nutné vyžádání a objednání na emailu: 
martin.hotovy@triatlon.cz , a to nejpozději do 11.7.2021 

Doprava: zajišťuje si každý samostatně  

Poskytnuté náhrady studentům: stravování 200,- Kč/osoba/den (na vyžádání), 
Ubytování - 1 noc (na vyžádání)   

Závodní kancelář: Labe Arena Račice  

Prezence závodníků: http://czechtriseries.cz/Race/Details/7232  

Porady, losování:  

Titul: Vítěz získá titul „Akademický mistr ČR v TRIATLONU pro rok 2021.“ 

 
 



 
TECHNICKÁ USTANOVENÍ:  

Závodí se dle pravidel (soutěžní směrnice ČTA)  

Závod se jede formou supersprintu (pátek rozjížďky, sobota finále)   

Tratě závodu:   

Pátek 23.7.2021 (kvalifikační rozjížďky) - 0,4km plavání + 10km kolo + 3km běh  

Sobota 24.7.2021 (finálové jízdy, pouze kvalifikovaní sportovci) - 0,4km plavání + 
10km kolo + 3km běh 

Harmonogram akce: viz.: http://czechtriseries.cz/Race/Details/7232 a 
https://www.triathlonfestracice.cz/   

Pravidla: závodí se dle Soutěžní směrnice České triatlonové Asociace. Dostupná ke 
stažení zde:  http://czechtriseries.cz/serie/Details/222   

Protesty: Hlavnímu rozhodčímu závodu či TD  - řídí se dle soutěžní směrnice ČTA 2021  

Hlavní činovníci závodu: Radek Eliáš (ředitel závodu), Martin Hotový (odpovědná osoba 
za AM ČR v triatlonu 2021)  

Různé: Podmínkou zařazení do AM ČR v triatlonu 2021 je prokázání se při prezentaci 

platným indexem, kartou ISIC atd., potvrzující řádné probíhající studium VŠ v ČR. Pokud 

chce být účastník hodnocen v Akademickém MČR, musí také tuto skutečnost při prezentaci 

oznámit a uvést za jakou vysokou školu startuje (včetně fakulty). V případě, že toto účastník 

při prezentaci v místě konání závodu neučiní, nebude moci být zpětně do AM ČR v triatlonu 

zařazen! 

 

 

Datum: 22.6.2021 

 

                 Radek Eliáš             Ing. Martin Hotový, MBA 

ředitel závodu      předseda sport. komise ČAUS 

 

 


