
Slovenská triatlonová únia 
vyhlasuje 

 
 

Celoslovenskú klubovú súťaž žiakov  

„O pohár prezidenta STÚ 2023“ 

 

 

O súťaži 
-  súťaž bude vyhlásená pre RIADNE REGISTROVANÝCH ČLENOV STÚ (registrácia najneskôr do 30. júna) 

v RIADNE REGISTROVASNÝCH KLUBOCH STÚ (t.j. riadna registrácia klubu v STÚ a uhradený ročný 
členský príspevok 2023) v žiackych kategóriách (NDJ, C, B, A, Mladší žiaci(čky), Starší žiaci(čky). 

-  jednotlivé súťaže sa nemusia riadiť platnými pravidlami (napr. presnými objemami - organizátor dĺžky 
môže upraviť v závislosti od subjektívnych, či objektívnych podmienok organizácie náborovej súťaže, 
ale napr. medzi jednotlivými časťami súťaže môže robiť aj časovo nelimitované prestávky, alebo napr. 
dodržanie poradia disciplín) a predpismi STÚ (Pravidlami STÚ, Súťažným poriadkom STÚ, 
Registračným poriadkom STÚ a.i.) 

-  v roku 2023 bude mať súťaž 6 kôl:  
 1. kolo v termíne 1. - 31. 1. 2023 – vyhlasovaná súťaž AKVATLON 
 2. kolo v termíne 1. - 28. 2. 2023 – vyhlasovaná súťaž AKVATLON 
 3. kolo v termíne 1. - 31. 3. 2023 – vyhlasovaná súťaž AKVATLON, príp. DUATLON 
 4. kolo v termíne 1. - 30. 4. 2023 – vyhlasovaná súťaž AKVATLON, príp. DUATLON 
 5. kolo v termíne 1. - 31. 5. 2023 – vyhlasovaná súťaž AKVATLON, príp. DUATLON, príp. TRIATLON 
 6. kolo v termíne 1. - 30. 6. 2023 – vyhlasovaná súťaž AKVATLON, príp. DUATLON, príp. TRIATLON 
 
PODMIENKY účasti klubu v súťaži, podmienky organizovania súťaže 
-  podpísaná zmluva s STÚ (zjednodušená verzia zmluvy s organizátormi – na max. 3 stranách); 
-  zverejnené propozície (zaslané na sekretariát STÚ) najneskôr 14 dní pred konaním pretekov; 
-  dodanie výsledkov na sekretariát STÚ na predpísanom tlačive (nemusia byť zabezpečené oficiálnou 

časomierou) – (excelovská exportná tabuľka, ktorú sekretariát STÚ zašle do Maindu, ktorý spracuje 
výsledky do informačného systému STÚ); 

-  výsledky jednotlivých pretekov bude musieť verifikovať minimálne jeden nezávislý pozorovateľ 
(zástupca VV STÚ, alebo člen sekretariátu STÚ, alebo kontrolór STÚ,  alebo štatutárny zástupca 
neorganizátorského klubu...), ktorého poverí sekretariát STÚ. 

 
Registrácia  
Registráciu a prihlasovanie rieši každý organizátor vo svojej kompetencii. Ako bolo vyššie uvedené na 
vloženie výsledkov (a ich zverejnenie v systéme našom systéme - Maind) bude potrebné verifikovať 
výsledkovú listinu nezávislým pozorovateľom, ktorého na každú akciu písomne poverí sekretariát STÚ. 
 
Ceny  
Prvé tri kluby s najväčším počtom zúčastnených členov na minimálne 3 podujatiach a riadne 
zaregistrovanými v STÚ najneskôr do 30. júna získajú vecné ceny (trofej STÚ). 
 
Všeobecné ustanovenia 
V prípade požiadania sekretariát STÚ poskytne písomné poverenie pre zorganizovanie náborovej akcie. 

 


