SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA

Článok č. I.
VEKOVÉ KATEGÓRIE
Pre všetky kategórie platí, že zaradenie do vekovej kategórie rozhoduje dosiahnutý vek v priebehu
konkrétneho kalendárneho roka, nie presný dátum dosiahnutého veku.

TRIATLON

Žiaci nádeje C
Žindj C
Žiaci nádeje B
Žindj B
Žiaci nádeje A
Žindj A
Žiaci mladší
Žiml
Žiaci starší
Žist
Dorastenci
D
Juniori
J
Muži (absol. por.) M
Muži šprint (abs. p.) M
Vek. kategória
AGm 20-29
Vek. kategória
AGm 30-34
Vek. kategória
AGm 35-39
Vek. kategória
AGm 40-44
Vek. kategória
AGm 45-49
Vek. kategória
AGm 50-54
Vek. kategória
AGm 55-59
Vek. kategória
AGm 60+

TRIATLON ŠTAFETY

Žiaci 2 + 1 (2 + 2) 12-15
Elita 2 + 1 (2 + 2) 16-34
AG 2 + 1 (2 + 2) 35+

MULTIŠPORT – DUATLON
Žiaci nádeje C
Žindj C
Žiaci nádeje B
Žindj B
Žiaci nádeje A
Žindj A
Žiaci mladší
Žiml
Žiaci starší
Žist
Dorastenci
D
Juniori
J
Muži absolútne
M
Muži šprint (abs. p.) M
Muži
Mu
Veteráni 1
V1
Veteráni 2
V2
Veteráni 3
V3

MULTIŠPORT – AKVATLON
Žiaci nádeje C
Žiaci nádeje B
Žiaci nádeje A

Žindj C
Žindj B
Žindj A

7 a mladší
8-9
10 - 11
12 - 13
14 - 15
16 - 17
18 - 19
20 a starší
16 a starší
20 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 a starší

Žiačky nádeje C
Žiačky nádeje B
Žiačky nádeje A
Žiačky mladšie
Žiačky staršie
Dorastenky
Juniorky
Ženy (absol. por.)
Ženy šprint (abs. p.)
Vek. kategória
Vek. kategória
Vek. kategória
Vek. kategória
Vek. kategória

Žiyndj C
Žiyndj B
Žiyndj A
Žiyml
Žiyst
D
Jy
Ž
Ž
AGž 20-29
AGž 30-39
AGž 40-49
AGž 50-59
AGž 60+

7 a mladšie
8-9
10 - 11
12 - 13
14 - 15
16 - 17
18 - 19
20 a staršie
16 a staršie
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 a staršie

12 - 15
16 - 34 (15 ročný žiak môže nastúpiť za elitnú štafetu bez ostaršenia)
35 a starší (každý štartujúci musí byť 35+)
7 a mladší
8-9
10 - 11
12 - 13
14 - 15
16 - 17
18 - 19
20 a starší
16 a starší
20 - 39
40 - 49
50 - 59
60 a starší

Žiačky nádeje C
Žiačky nádeje B
Žiačky nádeje A
Žiačky mladšie
Žiačky staršie
Dorastenky
Juniorky
Ženy absolútne
Ženy šprint (abs. p.)
Ženy
Veteránky 1
Veteránky 2
Veteránky 3

Žiyndj C
Žiyndj B
Žiyndj A
Žiyml
Žiyst
D
Jy
Ž
Ž
Že
Vy1
Vy2
Vy3

7 a mladšie
8-9
10 - 11
12 - 13
14 - 15
16 - 17
18 - 19
20 a staršie
16 a staršie
20 - 39
40 - 49
50 - 59
60 a staršie

7 a mladší
8-9
10 - 11

Žiačky nádeje C
Žiačky nádeje B
Žiačky nádeje A

Žiyndj C
Žiyndj B
Žiyndj A

7 a mladšie
8-9
10 - 11

Žiaci mladší
Žiaci starší
Dorastenci
Juniori
Muži absolútne
Muži
Veteráni 1
Veteráni 2
Veteráni 3

Žiml
Žist
D
J
M
Mu
V1
V2
V3

12 - 13
14 - 15
16 - 17
18 - 19
16 a starší
20 - 39
40 - 49
50 - 59
60 a starší

Žiačky mladšie
Žiačky staršie
Dorastenky
Juniorky
Ženy absolútne
Ženy
Veteránky 1
Veteránky 2
Veteránky 3

Žiyml
Žiyst
D
Jy
Ž
Že
Vy1
Vy2
Vy3

12 - 13
14 - 15
16 - 17
18 - 19
16 a staršie
20 - 39
40 - 49
50 - 59
60 a staršie

MULTIŠPORT – KROS TRIATLON, KROS DUATLON, ZIMNÝ TRIATLON, KVADRIATLON, AKVABIKE
Juniori
Muži absolútne
Muži
Veteráni 1
Veteráni 2
Veteráni 3

J
M
Mu
V1
V2
V3

19 a mladší
20 a starší
20 - 39
40 - 49
50 - 59
60 a starší

Juniorky
Ženy absolútne
Ženy
Veteránky 1
Veteránky 2
Veteránky 3

MULTIŠPORT – STREDNÝ TRIATLON, DLHÝ TRIATLON
Muži absolútne
Muži
Veteráni 1
Veteráni 2
Veteráni 3

M
Mu
V1
V2
V3

20 a starší
20 - 39
40 - 49
50 - 59
60 a starší

Ženy absolútne
Ženy
Veteránky 1
Veteránky 2
Veteránky 3

Jy
Ž
Že
Vy1
Vy2
Vy3

19 a mladšie
20 a staršie
20 - 39
40 - 49
50 - 59
60 a staršie

Ž
Že
Vy1
Vy2
Vy3

20 a staršie
20 - 39
40 - 49
50 - 59
60 a staršie

Článok č. II.
MAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE - MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA (M-SR)
1. Základné ustanovenie

Súťažný poriadok (ďalej SúPo) mení a dopĺňa Pravidlá podujatí organizovaných Slovenskou triatlonovou
úniou (ďalej „STÚ“). Určuje systém súťaží v triatlone, duatlone, zimnom triatlone, akvatlone, kros
triatlone, kros duatlone, akvabiku, kvadriatlone, ktoré sú riadené STÚ. Na všetkých pretekoch riadených
STÚ môžu štartovať všetci riadne prihlásení pretekári, ktorí nemajú zákaz činnosti od klubu, Disciplinárnej
komisie (DK) alebo Výkonného výboru STÚ (ďalej aj ako „VV STÚ“). Návrh SúPo bol schválený VV STÚ dňa
20. 10. 2018. SúPo bol schválený Konferenciou STÚ dňa 12. januára 2019.

2. Podujatia - objemy a limity
TRIATLON
štafety
super šprint
šprint
krátky
stredný
dlhý

plávanie
0,25 - 0,30 km
0,25 - 0,50 km
0,75 km
1,5 km
1,9 - 3,0 km
1,0 - 4,0 km

cyklistika
5 - 8 km
6,5- 13 km
20 km
40 km
80 - 90 km
100 - 200 km

beh
1,5 - 2 km
1,7 - 3,5 km
5 km
10 km
20 - 21 km
10 - 42,2 km

minimálny vek
15 rokov
15 rokov
16 rokov
20 rokov
20 rokov
20 rokov

DUATLON
štafety
šprint
krátky
dlhý

beh
1,5 - 2 km
5 km
10 km
10 - 20 km

cyklistika
5 - 8 km
20 km
40 km
60 - 90 km

beh
0,5 - 1 km
2,5 km
5 km
10 km

minimálny vek
15 rokov
16 rokov
20 rokov
20 rokov

AKVATLON
štandard ITU
štandard SVK

beh
2,5 km
-

plávanie
1,0 km
1 km

beh
2,5 km
5 km

minimálny vek
16 rokov
16 rokov

dlhý
štandard SVK

5 km
-

2,0 km
2 km

5 km
10 km

16 rokov
16 rokov

ZIMNÝ TRIATLON
štafety
šprint
krátky

beh
2 - 3 km
3 - 4 km
7 - 9 km

MTB
4 - 5 km
5 - 6 km
12 - 14 km

Beh na lyžiach
3 - 4 km
5 - 6 km
10 - 12 km

minimálny vek
15 rokov
16 rokov
20 rokov

KROS TRIATLON
štafety
šprint
krátky

plávanie
0,2 - 0,25 km
0,50 km
1 - 1,5 km

MTB
4 - 5 km
10 - 12 km
20 - 30 km

beh
1,2 - 1,6 km
3 - 4 km
6 - 10 km

minimálny vek
15 rokov
16 rokov
20 rokov

KROS DUATLON
šprint
krátky

beh
3 - 4 km
6 - 8 km

MTB
10 - 12 km
20 - 25 km

beh
1,5 - 2 km
3 - 4 km

minimálny vek
16 rokov
20 rokov

plávanie
1,5 km
1 - 4 km

cyklistika
40,0 km
100 - 200 km

-

minimálny vek
20 rokov
20 rokov

plávanie
0,025 km
0,05 km
0,1 km
0,2 km
0,35 km
0,15 - 0,25 km

cyklistika
0,5 km
1,5 km
3 km
6 km
10 km
2,5 - 5 km

beh
0,12 km
0,25 km
0,5 km
1 km
2 km
0,75 - 1,25 km

vek
7 rokov a menej
8 - 9 rokov
10 - 11 rokov
12 - 13 rokov
14 - 15 rokov
12 - 15 rokov

AKVATLON
Nádeje C
Nádeje B
Nádeje A
Mladší žiaci
Starší žiaci

plávanie
0,025 km
0,05 km
0,1 km
0,2 / 0,5 km
0,4 / 1 km

beh
- / 0,2 km
- / 0,4 km

beh /plávanie
0,12 km
0,25 km
0,5 km
1 / 0,5 km
2 / 1 km

vek
7 rokov a menej
8 - 9 rokov
10 - 11 rokov
12 - 13 rokov
14 - 15 rokov

DUATLON
Nádeje C
Nádeje B
Nádeje A
Mladší žiaci
Starší žiaci

beh
0,25 km
0,5 km
1 km
2 km
3 km

cyklistika
0,5 km
1,5 km
3 km
6 km
10 km

beh
0,12 km
0,25 km
0,5 km
1 km
2 km

vek
7 rokov a menej
8 - 9 rokov
10 - 11 rokov
12 - 13 rokov
14 - 15 rokov

AKVABIKE
štandard
dlhý
ŽIACI
TRIATLON
Nádeje C
Nádeje B
Nádeje A
Mladší žiaci
Starší žiaci
Štafety

3. Tituly a ceny

Víťazi vo všetkých vekových kategóriách získavajú titul MAJSTER SR pre daný rok a medailu. Medailu
získavajú aj pretekári na 2., resp. 3. mieste.
Osobitne, len pre triatlon platí vo vekových kategóriách zásada: Víťaz kategórie sa vyhlasuje stále, druhý
a tretí sa vyhlasuje za predpokladu účasti minimálne 5 pretekárov. Organizátor na jednotlivých pretekoch
môže vyhlásiť všetkých troch pretekárov aj pri nižšom počte štartujúcich.
V prípade udeľovania finančných cien v súťaži štafiet a v súťaži družstiev, tieto môžu byť udelené len
klubovým (čistým) štafetám, družstvám.
Majstrovskú medailu môže získať iba štátny príslušník Slovenskej republiky (musí byť ale riadne
registrovaný v STÚ) a nesmie štartovať za zahraničný klub s výnimkou štafiet a družstiev, kde môže
rovnocenne štartovať jeden cudzí štátny príslušník v jednom družstve / štafete. Riadne registrovaný

pretekár – pretekár, ktorý je online registrovaný, alebo zaplatil jednorazovú registráciu priamo pri
prezentácii.
V pretekoch na šprint objemoch v triatlone a duatlone a v akvatlone sa medaily udeľujú v absolútnom
poradí všetkých kategórií a v jednotlivých kategóriách.
V pretekoch na objemoch krátkeho, dlhého a stredného triatlonu, v kros triatlone, kros duatlone, zimnom
triatlone, kvadriatlone a akvabiku sa medaily udeľujú v absolútnom poradí pretekárov starších ako 20
rokov (resp. ostaršených) a v jednotlivých kategóriách. Pretekár môže získať medailu v absolútnom poradí
a zároveň druhú medailu vo svojej kategórii.

4. Ostaršenie / Omladšenie

Pretekár môže štartovať automaticky o 1 kategóriu vyššie (ml. žiak do kategórie st. žiakov, maximálne ale
na vzdialenostiach určených pre starších žiakov; st. žiak do kategórie dorastencov (v kros triatlone
a zimnom triatlone do kategórie juniorov), maximálne ale na vzdialenostiach šprint objemov; dorastenec
a junior do kategórie elity, maximálne ale na tratiach krátkych objemov) bez žiadosti, podmienkou je
riadna registrácia pretekára do vyššej kategórie priamo na štarte jednotlivých pretekov. Pretekári
v juniorskom veku, ktorí dovŕšili 18. rok svojho veku ku dňu konania stredného triatlonu, môžu štartovať
na vlastnú zodpovednosť v kategórii mužov aj na stredných objemoch.
Kategória dorastencov môže v zmysle ostaršenia štartovať v kategórii mužov, maximálne, ale len na
objemoch krátkych vzdialeností.
Povolenie na ostaršenie pretekárov sa nevzťahuje na kategórie Nádeje B a C, pre týchto pretekárov je
ostaršenie zakázané aj v prípade nevyhlásenia kategórie.
V súťaži družstiev sú vyhlasované súťaže iba v jedinej kategórii (muži / ženy) a do družstva je možné
zaradiť pretekára z hociktorej vekovej kategórie (aj mladšieho žiaka), ale organizátor smie pre tieto súťaže
vypísať preteky maximálne v objemoch 0,35-10-2,5 v triatlone, resp. 3-10-1,5 v duatlone.
Kategórie AG, resp. veteránov môžu priamo na pretekoch požiadať o preradenie do kategórie mužov (žien)
- omladšenie.

5. Preteky zmiešaných štafiet

Preteky zmiešaných štafiet (mix štafety) môžu byť vypísané vo dvoch formátoch:
5.1. 2 - 2: prvá štartuje žena, druhý muž, tretia žena, štvrtý muž;
5.2. 2 - 1: prvý štartuje muž (žena), druhá žena (muž), tretí muž (žena);
5.3. odovzdávacie územie musí byť jasne vyznačené;
5.4. člen štafety po absolvovaní svojho triatlonu fyzickým kontaktom vo vymedzenom priestore –
odovzdávacom území, pošle na trať ďalšieho súťažiaceho;
5.5. každý člen štafety musí mať samostatný čip;
5.6. medaily získajú iba klubové štafety zložené z riadne registrovaných pretekárov;
5.7. v prípade umiestnenia dvoch štafiet z jedného klubu na stupňoch víťazov, druhá štafeta rovnakého
klubu sa z poradia M-SR vyraďuje a poradie sa posúva. Posun štafiet rovnakého klubu sa týka
výhradne M-SR, bodovanie štafiet do SlPo je riešené v bode 15.6.

6. Delegovaní funkcionári Slovenskou triatlonovou úniou
-

technický delegát
hlavný rozhodca
na preteky SlPo v triatlone + ďalší rozhodca
na M-SR + ďalší rozhodca (prípadne ďalší na požiadanie organizátora)

7. Všeobecné ustanovenia
7.1.
7.2.

7.3
7.4.

pri väčšom počte pretekárov ako 100 sa organizátorovi odporúča zabezpečiť štart vo vlnách podľa
kategórií, resp. technický delegát rozhodne o spôsobe štartu;
o povolení draftingu rozhodne každý organizátor individuálne, zároveň sa mu odporúča zabezpečiť
uzatvorenie cesty. Pred 1. pretekára musí zabezpečiť vozidlo s majákom, pri cestnej komunikácii
významu minimálne 2. triedy musí pred 1. pretekárom ísť auto polície;
každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť a najmä dodržiava pravidlá cestnej premávky;
organizátori všetkých majstrovských a pohárových podujatí (s výnimkou zimného triatlonu) sú
povinní zaslať na sekretariát STÚ minimálne 6 týždňov pred konkrétnym podujatím: KOMPLETNÉ
PROPOZÍCIE (výnimka zimný triatlon) s nasledujúcimi údajmi: - názov podujatia, - ročník, - miesto
konania, - organizátor, - dátum, - čas štartu, - objemy, - povolenie draftingu, - kategórie, - štartovné,

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.
7.9.

7.10.
7.11.

7.12.

7.13.

7.14.
7.15.
7.16.
7.17.

- popis tratí, - miesto a čas prezentácie, - výška finančných cien s ich prerozdelením, - časový
program, - mapa tratí a zázemia;
organizátori M-SR v zimnom triatlone nasledujúceho roka sú povinní zaslať na sekretariát STÚ do
1. októbra predchádzajúceho roka VŠEOBECNÚ ČASŤ PROPOZÍCIÍ. Tú by mali tvoriť nasledujúce
údaje: - názov podujatia, - ročník, - miesto konania, - organizátor, - dátum, - čas štartu, - objemy, kategórie, - štartovné, - popis tratí, - miesto a čas prezentácie, - rozdelenie;
povinnosť organizátora je zverejniť výsledkovú listinu do 30 minút po schválení hlavným
rozhodcom. V prípade nedodržania stanoveného limitu bude organizátorovi krátená dotácia na
časomieru (dodržanie, resp. prekročenie časového limitu uvedie technický delegát vo svojej
správe);
organizátor je povinný uskutočniť vyhlasovanie víťazov do 1 hodiny po dobehnutí posledného
pretekára ostatného štartu celých pretekov;
v prípade, že preteky sa uskutočnia vo viacerých štartoch, organizátorovi sa odporúča, aby
vyhlásenie každej kategórie bolo najneskôr do 3 hodín po dobehnutí ostatného pretekára štartu
prvej kategórie;
preteky končia vyhlasovaním víťazov, v prípade, že niektorý z pretekárov umiestnených na stupni
víťazov sa bezdôvodne a bez upovedomenia organizátora nezúčastní, stráca nárok na medailu STÚ,
vecnú cenu, ako aj finančnú cenu;
akceptovateľným dôvodom neúčasti na vyhlasovaní je dôvod, ktorý uzná hlavný organizátor
pretekov;
víťaz každej kategórie je vyhlásený vždy, 2. a 3. pretekári sú vyhlásení len v prípade štartu minimálne
5 pretekárov (zásada platí pre konečné vyhlasovanie SlPo a odporúča sa aj pre organizátorov
pretekov);
všetky M-SR v kategórii mužov a žien sa vyhlasujú v zmysle Pravidiel STÚ v absolútnom poradí, bez
povinnosti prihlasovať juniora (ostaršovať), alebo veterána do hlavnej súťaže a v jednotlivých
kategóriách. Pretekár môže získať medailu v absolútnom poradí a zároveň druhú medailu vo svojej
kategórii;
v prípade zmeny triatlonu na duatlon z dôvodu nemožnosti uskutočnenia plaveckej časti
z objektívnych dôvodov (studená voda v kombinácii s teplotou vzduchu, veľké vlny, náhle zníženie
hladiny vody...) v deň konania pretekov - na základe rozhodnutia technického delegáta a hlavného
rozhodcu, preteky sa hodnotia podľa vypísaných propozícií a aj do dlhodobých pohárových súťaží
sa zarátavajú do triatlonového pohára;
v prípade použitia akéhokoľvek materiálu (bicykel, prilba, maratónky...) iného pretekára, pretekár,
ktorý cudzí materiál použije, bude diskvalifikovaný;
V prípade dvojitého individuálneho štartu pretekára na pretekoch jednej akcie v jeden deň
(dopoludnia šprint, popoludní krátky, alebo opačne), do Slovenského pohára sa pretekárovi zaráta
iba jedno bodovanie - lepšie bodovanie;
čipová časomiera pri žiackych podujatiach organizovaných a zaradených do Slov. pohára nie je
povinná. Organizátor je však povinný zabezpečiť výsledkové listiny v požadovanom formáte STÚ;
Termíny a miesta jednotlivých majstrovských pretekov schváli VV STÚ a zverejní najneskôr do 30.
novembra roka, ktorý predchádza roku konania majstrovstiev Slovenska s výnimkou roka 2019,
kedy zverejní termíny a miesta do 31. januára 2019.

Článok č. III.
SLOVENSKÝ POHÁR (SlPo)
8. Základné ustanovenie

Slovenský pohár (ďalej SlPo) je celoročná dlhodobá súťaž určená výhradne pre členov Slovenskej
triatlonovej únie (ďalej STÚ) a vyhlasuje sa v triatlone, duatlone, kros tria/dua-tlone, zimnom triatlone,
dlhom triatlone a akvatlone vo všetkých kategóriách. Členom STÚ je držiteľ platnej licencie pre dané
obdobie / deň (aj cudzí štátny príslušník za podmienky príslušnosti k registrovanému klubu v STÚ).

9. Podujatia
9.1.

TRIATLON – M abs. poradie, Ž abs. poradie, AG
Do konečného poradia sa zaráta minimálne jedno podujatie II. druhej kategórie a jedno podujatie
III. kategórie. Pretekár pri neabsolvovaní pretekov III. alebo II. kategórie z celkového poradia
nevypadáva, do konečného hodnotenia sa mu zaráta o jedno, resp. dve bodované kolá menej.

9.2.

TRIATLON - juniori, juniorky, dorastenci, dorastenky
Do konečného poradia sa zaráta minimálne jedno podujatie II. druhej kategórie a jedno podujatie
III. kategórie. Pretekár pri neabsolvovaní pretekov III. alebo II. kategórie z celkového poradia
nevypadáva, do konečného hodnotenia sa mu zaráta o jedno resp. dve bodované kolá menej.

9.3.

DUATLON - M abs. poradie, Ž abs. poradie, veteránske kategórie
Do konečného poradia sa zaráta minimálne jedno podujatie II. druhej kategórie. Pretekár pri
neabsolvovaní pretekov II. kategórie z celkového poradia nevypadáva, do konečného hodnotenia
sa mu zaráta o jedno bodované kolo menej.

9.4.

DUATLON – juniori, juniorky, dorastenci, dorastenky
Do konečného poradia sa zaráta minimálne jedno podujatie II. druhej kategórie. Pretekár pri
neabsolvovaní pretekov II. kategórie z celkového poradia nevypadáva, do konečného hodnotenia
sa mu zaráta o jedno bodované kolo menej.

9.5.

KROS TRIA/DUA-TLON - M abs. poradie (bez juniorskej kategórie), Ž abs. poradie (bez juniorskej
kategórie), veteránske kategórie
Do Slovenského pohára v kros tria/dua-tlone sa rovnocenne zarátavajú preteky v kros triatlone aj
v kros duatlone. Do konečného poradia sa zaráta minimálne jedno podujatie II. druhej kategórie.
Pretekár pri neabsolvovaní pretekov II. kategórie z celkového poradia nevypadáva, do konečného
hodnotenia sa mu zaráta o jedno bodované kolo menej.

9.6.

KROS TRIA/DUA-TLON - juniori, juniorky, dorastenci, dorastenky
Do Slovenského pohára v kros tria/dua-tlone sa rovnocenne zarátavajú preteky v kros triatlone aj
v kros duatlone. Do konečného poradia sa zaráta minimálne jedno podujatie II. druhej kategórie.
Pretekár pri neabsolvovaní pretekov II. kategórie z celkového poradia nevypadáva, do konečného
hodnotenia sa mu zaráta o jedno bodované kolo menej.

9.7.

AKVATLON - M abs. poradie, Ž abs. poradie, juniori, dorastenci, veteránske kategórie
Do konečného poradia sa zaráta minimálne jedno podujatie II. kategórie. Pretekár pri
neabsolvovaní pretekov II. kategórie z celkového poradia nevypadáva, do konečného hodnotenia
sa mu zaráta o jedno bodované kolo menej.

9.8.

ZIMNÝ TRIATLON - M abs. poradie (bez juniorskej kategórie), Ž abs. poradie (bez juniorskej
kategórie), veteránske kategórie
Do konečného poradia sa zaráta minimálne jedno podujatie musí byť II. druhej kategórie. Pretekár
pri neabsolvovaní pretekov II. kategórie z celkového poradia nevypadáva, do konečného
hodnotenia sa mu zaráta o jedno bodované kolo menej.

9.9.

ZIMNÝ TRIATLON - juniori, juniorky
Do konečného poradia sa zaráta minimálne jedno podujatie musí byť II. druhej kategórie. Pretekár
pri neabsolvovaní pretekov II. kategórie z celkového poradia nevypadáva, do konečného
hodnotenia sa mu zaráta o jedno bodované kolo menej.

9.10.

DLHÝ TRIATLON - M abs. poradie, Ž abs. poradie, veteránske kategórie
Do Slovenského pohára v dlhom triatlone sa rovnocenne zarátavajú preteky na objemoch dlhého
triatlonu a preteky na objemoch stredného triatlonu. Do konečného poradia sa zaráta minimálne
jedno podujatie musí byť II. druhej kategórie. Pretekár pri neabsolvovaní pretekov II. kategórie
z celkového poradia nevypadáva, do konečného hodnotenia sa mu zaráta o jedno bodované kolo
menej.

9.11.

ŽIACI: TRIATLON – DUATLON – AKVATLON – Starší žiaci/čky, Mladší žiaci/čky, Nádeje A,B
chlapci/dievčatá
Počet zarátavaných pretekov do konečného individuálneho rebríčka: spolu 11 najlepších
bodových ziskov. Z toho:
- Triatlon - do konečného poradia sa zaráta maximálne 5 najlepších bodových ziskov;

- Akvatlon - do konečného poradia sa zarátajú maximálne 3 najlepšie bodové zisky;
- Duatlon - do konečného poradia sa zarátajú maximálne 3 najlepšie bodové zisky;
UPOZORNENIE: súťaže nádejí nemusia byť vypísané na všetkých žiackych pretekoch. Nádeje
A môžu štartovať v kategórii mladších žiakov, získané body sú pretekárovi priradené v kategórii
v ktorej štartoval, teda v kategórii mladších žiakov.
Kategória nádeje C neboduje do Slovenského pohára STÚ.
9.12.

PRETEKY ZMIEŠANÝCH ŠTAFIET
Súčasťou Slovenského pohára bude aj súťaž zmiešaných štafiet v triatlone. Body získané (bod
15.6.) z pretekov zmiešaných štafiet si pripisujú jednotlivé kluby do súťaže v triatlone. Počet
bodujúcich štafiet za jeden klub nie je obmedzený (boduje teda každá „čistá“ (klubová) štafeta
umiestnená na bodovanom umiestnení (bod 15.6.). Z poradia SlPo sa vyraďujú iba štafety, ktoré
sú zložené z pretekárov rôznych klubov, alebo z neregistrovaných pretekárov.

9.13.

Majstrovské súťaže STÚ - M-SR, Slovenské poháre, upresnenie počtov, kategorizácia pretekov
Upresnenie všetkých súťaží bude zverejnené každý rok do 30. novembra pre rok nasledujúci
v Rozpise súťaží STÚ pre rok „xy“.
Vo výnimočných prípadoch (výrazné zníženie počtu organizovaných pretekov z dôvodu zásahu
vyššej moci) VV STÚ môže upraviť počet zarátavaných kôl bez ohľadu na kategorizáciu pretekov
aj v priebehu sezóny.

9.14.

10. Súťaž jednotlivcov - riadne registrovaní členovia STÚ

Do hodnotenia jednotlivcov sa zarátavajú body len riadne registrovaných členov STÚ.
Riadne registrovaný člen STÚ – registrovaným členom STÚ je člen, ktorý spĺňa podmienky registrácie
stanovené Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (nie tzv. jednorazová registrácia).

11. Súťaž klubov

Do hodnotenia klubov sa zarátavajú len tie body riadne registrovaných pretekárov daného klubu (nie tzv.
jednorazová registrácia), ktoré sa im zarátavajú do ich konečného individuálneho poradia. Bodujú
pretekári vo všetkých kategóriách.
V klubovej súťaži bodujú len riadne registrované kluby. Počty zarátavaných pretekárov do súťaže klubov
nie sú obmedzené a zarátavajú sa všetky zarátavané body, vrátane bodov získaných pretekármi zo
žiackych súťaží. Body získané v kategóriách žiakov za triatlon sa zarátajú do triatlonového, za duatlon do
duatlonového a za akvatlon do akvatlonového Slovenského pohára.
Novozaložené kluby bodujú odo dňa oficiálneho zaregistrovania v STÚ.

12. Súťaž klubov - ŽIACI

Do hodnotenia klubov v žiackych kategóriách sa zarátavajú len body riadne registrovaných pretekárov
daného klubu (nie tzv. jednorazová registrácia) zarátavaných do konečného individuálneho poradia žiakov
a nádejí v jednotlivých športových odvetviach (triatlonové do triatlonu, akvatlonové do akvatlonu
a duatlonové do duatlonu).

13. Súťaž zmiešaných štafiet

Do hodnotenia klubov sa zarátavajú aj body zo súťaže mix štafiet (15.6.).

14. Kategorizácia jednotlivých kôl Slovenského pohára

O zaradení pretekov do jednotlivých kategórií rozhoduje VV STÚ.

15. Bodovanie

Prvý pretekár získa plný počet bodov, podľa kategorizácie. Všetci ďalší pretekári v poradí (od druhého)
bodujú podľa percentuálneho koeficientu času - straty na víťaza. Posledným bodujúcim športovcom je
ten, ktorého čas nepresiahne dvojnásobok času víťaza. Bodovací rebríček pretekárov vychádza vždy
z absolútneho poradia výsledkovej listiny rozdeleného podľa pohlavia.
Pozn.: napríklad pri dosiahnutí dvojnásobného času víťaza pretekov získa pretekár 0 bodov, pri výslednom
čase, ktorý bude 1,5 násobkom času víťaza, pretekár dosahuje polovicu bodov. To znamená, čím väčší
časový odstup od víťaza, tým menej bodov.
Výnimka v bodovaní je bodovanie zmiešaných štafiet, kde sa body prideľujú podľa stanoveného systému
(15.6.).

15.1. Spôsob bodovania
Triatlon, Duatlon
Bodovanie v absolútnom poradí: samostatne M+AG/V, samostatne Ž+AG/Vy na krátkych objemoch;
Bodovanie v absolútnom poradí: samostatne D+J+M-AG/V, samostatne Dy + Jy + Ž-AG/Vy na šprint
objemoch;
Akvatlon
Bodovanie v absolútnom poradí: samostatne D+J+M-V, samostatne Dy + Jy + Ž-Vy;
Kros tria/dua-tlon, zimný triatlon
Samostatné bodovanie v absolútnom poradí: osobitne M-V, osobitne Ž-Vy
Samostatné bodovanie v absolútnom poradí: osobitne juniori, osobitne juniorky
Dlhý triatlon
Samostatné bodovanie v absolútnom poradí: osobitne M-V, osobitne Ž-Vy
Žiaci
Samostatné bodovanie v každej kategórii (okrem kategórie Nádeje C): absolútne poradie chlapcov
a dievčat vo všetkých kategóriách (okrem kategórie Nádeje C).
Kluby
Do celkového hodnotenia klubov sa zarátavajú len body, ktoré sa zarátavajú pretekárom
v individuálnom hodnotení.
Do celkového hodnotenia klubov v žiackych kategóriách sa zarátavajú len body, ktoré sa zarátavajú
pretekárom v individuálnom hodnotení všetkých žiackych kategórií (okrem kategórie Nádeje C).
15.2. Bodovanie M, Ž, J, D, AG v triatlone
M-SR = koeficient 1,2 x 1. kategória (1,2 x 1000 = 1200 bodov pre víťaza)
I. kategória = 1000 bodov pre víťaza
II. kategória = 800 bodov pre víťaza
III. kategória = 600 bodov pre víťaza
15.3. Bodovanie M, Ž, J, D, V v multišporte
M-SR = koeficient 1,2 x 1. kategória (1,2 x 800 = 960 bodov pre víťaza)
I. kategória = 800 bodov pre víťaza
II. kategória = 600 bodov pre víťaza
Do konečného poradia klubov sa zarátavajú všetky dosiahnuté bodové hodnoty, vrátane žiackych
súťaží (s výnimkou dlhého triatlonu, kros tria/duatlonu a zimného triatlonu).
15.4. Bodovanie kategórií žiakov
I. kategória = 400 bodov pre víťaza
Každé podujatie v SlPo žiakov a nádejí priraďuje 400 bodov pre víťaza. V prípade M-SR je bodovanie
zvýhodnené koeficientom 1,2 (t.j. víťaz získava 1,2 x 400 = 480 bodov).
15.5. Bodovanie kategórií nádejí (s výnimkou kategórie Nádeje C)
I. kategória = 200 bodov pre víťaza
Každé podujatie v SlPo žiakov a nádejí priraďuje 200 bodov pre víťaza. V prípade M-SR je bodovanie
zvýhodnené koeficientom 1,2 (t.j. víťaz získava 1,2 x 200 = 240 bodov).
15.6. Bodovanie pretekov zmiešaných štafiet (body sa zarátavajú len do klubovej súťaže)
M-SR
SlPo
1.
1500
1000
2.
1300
900
3.
1200
800
4.
1100
700
5.
1000
650
6.
950
600
7.
900
575
8.
850
550
9.
800
525
10.
750
500
11.
700
480
12.
675
460
13.
650
440
14.
625
420

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

600
580
560
540
520
500
480
460
440
420
400

400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200

16. Určenie poradia

V prípade rovnosti bodov v súťaži jednotlivcov poradie určí:
a) vyšší bodový zisk z M-SR v krátkom triatlone/duatlone
b) vyšší bodový zisk z M-SR v šprint, strednom, triatlone/ v šprint duatlone
c) najvyšší dosiahnutý bodový zisk v individuálnych pretekoch
V prípade rovnosti bodov v súťaži klubov sa poradie určí:
a) vyšší bodový zisk v kategórii juniorov
b) vyšší bodový zisk v kategórii junioriek
V prípade rovnosti bodov v súťaži žiackych klubov sa poradie určí:
a) vyšší bodový zisk v triatlone
b) vyšší bodový zisk v kategórii starších žiakov
c) vyšší bodový zisk v kategórii starších žiačok

17. Ceny

Vo všetkých kategóriách konečného poradia SlPo budú odmenení pohárom (triatlon, dlhý triatlon,
duatlon, zimný triatlon, kros triatlon aj akvatlon) prví traja pretekári, za podmienky - víťaz každej kategórie
je vyhlásený vždy, 2. a 3. pretekári sú vyhlásení len za predpokladu minimálne 5 pretekárov v hodnotení
konečného rebríčka každej kategórie.

18. Počty zarátavaných pretekov
POČET PRETEKOV
v Slovenskom pohári
3
4 až 5
6 až 7
8 a viac

Zarátavané v
TRIATLONE
3
3
4
5

Zarátavané v
MULTIŠPORTE
2
3
4
5

Zarátavané v
ŽIACKYCH PRETEKOCH
2tri - 2akv - 2dua
3tri - 3akv - 3dua
5tri - 3akv - 3dua
5tri - 3akv - 3dua

Článok č. IV.
VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
19. Všeobecné ustanovenia

19.1. Kompletné podmienky zaraďovania pretekov do SlPo a plnenie všetkých náležitostí je uvedené v
samostatnej smernici STÚ – “Štandardy pre preteky SlPo”;
19.2. Slovenský pohár v každej disciplíne bude vyhlásený len za predpokladu uskutočnených minimálne
3 podujatí;
19.3. Stanovené termíny podujatí je možné meniť len v prípade oznámenia zmeny minimálne 1 mesiac
pred stanoveným termínom a schválením VV STÚ. V prípade zmeny termínu konania oznámenej
menej ako 1 mesiac pred stanoveným termínom - bude sa organizátorovi krátiť 50% z príspevku
STÚ na úhradu časomiery;
19.4. V triatlonových pretekoch musí organizátor vyhlásiť všetky AG kategórie. Ocenenie pretekárov v AG
kategóriách môže byť symbolické (diplom, medaila);
19.5. Do systému Slovenského pohára nebude zaradené podujatie, ktoré sa koná po prvýkrát (nultý, resp.
1. ročník pretekov);

19.6. Termíny a miesta jednotlivých kôl Slovenských pohárov schváli VV STÚ a zverejní najneskôr do 30.
novembra roka, ktorý predchádza roku konania Slovenských pohárov, s výnimkou roku 2019, kedy
budú termíny a miesta jednotlivých kôl Slovenských pohárov zverejnené najneskôr do 31. januára
2019.
19.7. V prípade ostaršenia pretekára do vyššej kategórie pretekárovi sa body automaticky pripíšu do
kategórie v ktorej štartoval.
19.8. Výklad Súťažného poriadku vykonáva Výkonný výbor STÚ.

20. Použité skratky
STÚ
M-SR
SlPo
MS
ME
Žiml
Žiyml
Žist
Žiyst
Žindj A
Žiyndj A
Žindj B
Žiyndj B
Žindj C
Žiyndj C
D
Dy
J
Jy
M
Ž
Mu
Že
AGm `xy`
AGž `xy`
V1
V2
V3
Vy1
Vy2
Vy3
tri, tria
dua
akv
abs. por.
ner.
mix

Slovenská triatlonová únia
Majstrovstvá Slovenska
Slovenský pohár
Majstrovstvá sveta
Majstrovstvá Európy
Žiaci mladší
Žiačky mladšie
Žiaci starší
Žiačky staršie
Žiaci nádeje A
Žiačky nádeje A
Žiaci nádeje B
Žiačky nádeje B
Žiaci nádeje C
Žiačky nádeje C
Dorastenci
Dorastenky
Juniori
Juniorky
Muži (abs. por.)
Ženy (abs. por.)
Muži kategória 20-39, resp. 16-39
Ženy kategória 20-39, resp. 16-39
Vek. kategória mužov `xy`
Vek. kategória žien `xy`
Veteráni - muži 40 - 49 rokov
Veteráni - muži 50 - 59 rokov
Veteráni - muži 60 rokov a viac
Veteránky - ženy 40 - 49
Veteránky - ženy 50 - 59
Veteránky - ženy 60 rokov a viac
triatlon
duatlon
akvatlon
Absolútne poradie
Neregistrovaný/ní
Zmiešané súťaže (štafety)

21. Záverečné ustanovenia

21.1. Súťažný poriadok schválený na XXXIII. konferencii dňa 08. 03. 2020 sa nahrádza Súťažným
poriadkom schváleným dňa 14. 05. 2020.
21.2. Súťažný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 15. 05. 2020.

