
 

 

 

 

Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019 

TRIATLON – krajská nominační kritéria (NK)  

 

Za každý kraj se nominují:  

- dvě závodnice z kategorie starší žákyně (rok narození 2004-2005) 

- dva závodníci z kategorie starší žáci (rok narození 2004-2005) 

- dvě závodnice z kategorie dorostenky (rok narození 2002-2003) 

- dva závodníci z kategorie dorostenci (rok narození 2002-2003) 

Podmínkou nominace je, aby závodník měl trvalé bydliště v daném kraji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jihočeský kraj  

 

Vedoucí triatlonové výpravy kraje Email Telefon 

Vaněk Jan   headcoach.one@gmail.com 774 510 521 

Nominační kritéria (NK):  

Nominace se uskuteční formou divokých karet (DK – rozhodnutím vedoucího trenéra) . Přihlížet bude 

k triatlonovým výsledkům v JčP (Jihočeském poháru) a v ČP (Českém Poháru) v roce 2018 a k výsledkům 

na aquatlonech ČP 2019. Návrh nominace bude zveřejněn do konce dubna 2019. 

 

 Jihomoravský kraj  

 

Vedoucí triatlonové výpravy kraje Email Telefon 

Dvořák Ladislav  dvorka@email.cz  777 643 756 

Nominační kritéria (NK):  

- umístění v závodě ČP super sprint Zlín 11. - 12. 5. 2019, 

- umístění v jednotlivých závodech ČP v triatlonu 2018, 

- umístění v jednotlivých závodech ČP v aquatlonu 2019. 
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Karlovarský kraj 

 

Vedoucí triatlonové výpravy kraje Email Telefon 

Dvořák Oldřich dvorak.reposport@seznam.cz 736 650 327 

Nominační kritéria (NK):  

1/ na základě výkonnosti 2018 / M ČR. ČP/ 

2/ ČP v aquatlonu 2019 

3/ účast na kontrolních trénincích, zdravotní stav 

 

Dle výsledků M ČR, ČP a startech na ME, EP v roce jsou výraznými kandidáti : 

Lukáš a Heidi Juránkovi /r. 2002/, Stupková /r.2002/, E. Kučerová, L. Hamata /oba r.2005/. 

Nominační kritéria budou zaslána rovněž přímo na kluby Karlovarského kraje /Akademik, Triatlet, Slávia, 

Xteam Bano/ a zveřejněny na webu KK triatlonu /Akademik/. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Královéhradecký kraj 

 

Vedoucí triatlonové výpravy kraje Email Telefon 

Pavel Káňa  pavel.kana@email.cz 731 554 725 

Nominační kritéria (NK):  

 
Širší nominace  

Širší nominaci tvoří 2 až 4 nejlepší závodníci z kraje v celkovém pořadí Českého poháru v triatlonu 2018 v 

dané, nebo věkově nižší kategorii (při přechodu do vyšší v roce 2019). Pokud v některé z kategorií nebude 

naplněno předchozí kritérium, budou osloveni sportovci na základě “divoké karty“.  

 

Nominační závody, nominační testy  

Sportovci zařazení do širší nominace se musí v průběhu prvních čtyř měsíců roku 2019 zúčastnit závodů 

Krajského poháru v triatlonu a kontrolních víkendových srazů, kde proběhnou testy. Termíny budou 

sděleny minimálně 30 dní dopředu. Dále se sportovci musí zúčastnit závodu v supersprintu ČP v triatlonu 

ve Zlíně 11. 5. 2019.  

 

Konečná nominace  

Konečnou nominaci na základě výsledků závodů a testů stanoví hlavní koordinátor po konzultaci s 

osobními či klubovými trenéry sportovců po závodě ve Zlíně. Konečná nominace bude oznámena 

krajskému úřadu 13. 5. 2019.  

Trenérský doprovod bude určen po dohodě s trenéry jednotlivých nominovaných sportovců. 

 

 

 



 

 

 

Liberecký kraj  

 

Vedoucí triatlonové výpravy kraje Email Telefon 

Mužíček Josef  muzicekj@volny.cz 603 180 225 

Nominační kritéria (NK):  

Aquatlon – dva nominační závody ČP 

Jablonecký aquatlon 13.4.2019 a Jablonecký mládežnický aquatlon dne 10.4. či 24.4.2019 (termín bude 

upřesněn)    

Kontrolní test: termín bude upřesněn dle termínu uzávěrky přihlášek. Předpoklad konání je mezi 22.4.  

a 17.5.2019. Místo konání: Jablonec nad Nisou. Testovací disciplíny: kolo + běh. Na kontrolní test budou 

pozváni cca 3-6 nejlepší v kategorii na základě výsledků z Aquatlonů 2019 (závody viz. výše). Případně 

může vedoucí trenér přihlédnout i k loňským výsledkům v ČP triatlonu.   

Způsob nominace byl schválen v Jablonci n. Nisou výborem Libereckého triatlonového svazu dne 

11.12.2018. 

NK bude zveřejněna na stránkách TJ Bižuterie Jablonec n. Nisou, na webových stránkách České Triatlonové 

Asociace a Libereckého kraje 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Moravskoslezský kraj  

 

Vedoucí triatlonové výpravy kraje Email Telefon 

Palider Jan  janpal@seznam.cz 723 082 664 

Nominační kritéria (NK): nominační kritéria nebyla zatím dodána. Pro bližší informace se tedy přímo 

obracejte na vedoucího triatlonové výpravy. Kontakty viz. výše.  

 

Olomoucký kraj  

 

Vedoucí triatlonové výpravy kraje Email Telefon 

Pikal Karel  karel.pikal@seznam.cz 606 920 993 

Nominační kritéria (NK): nominace se uskutečnila na základě výsledků v závodní sezóně 2018.  

Nominace již byla zveřejněna a je následující:  

Nominace  Příjmení Jméno 

žák Kaděrka Alfréd 

žák Harapád Radim 

žákyně Hloušková Marcela 

žákyně Vinklárková Marie 

 dorostenec Krampla   Tomáš 

dorostenec  Zatím neobsazeno  

dorostenka Minářová Veronika 

dorostenka  Anderlová  Adéla  



 

 

 

Pardubický kraj 

 

Vedoucí triatlonové výpravy kraje Email Telefon 

Taufr Jan  czech.kt@gmail.com 724 574 509 

Nominační kritéria (NK): nominační kritéria nebyla zatím dodána. Pro bližší informace se tedy přímo 

obracejte na vedoucího triatlonové výpravy. Kontakty viz. výše. 

 

Plzeňský kraj  

 

Vedoucí triatlonové výpravy kraje Email Telefon 

Ungr Milan  ungr.m@seznam.cz 608 552 881 

Nominační kritéria (NK): nominační kritéria nebyla zatím dodána. Pro bližší informace se tedy přímo 

obracejte na vedoucího triatlonové výpravy. Kontakty viz. výše. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hlavní město Praha  

 

Vedoucí triatlonové výpravy kraje Email Telefon 

Schoval František  schoval@gmail.com 723 148 839 

Nominační kritéria (NK):  

Nominaci na LODM 2019 bude moci získat každý sportovec, který spadá do jedné ze zmíněných kategorií, 

která bude na závodě startovat. Dále má trvalé bydliště na území Hlavního města Prahy.  

Jsou stanoveny dva nominační závody: 

1. závod ČP v supersprintu ve Zlíně dne 11.5. – 12.5.2019 

2. závod ČP v aquatlonu v Praze 11 dne 27.4. 2019.  

V každém závodě je jedno nominační místo pro danou kategorii a pohlaví (redukované pořadí v rámci 

Prahy) s tím, že hlavním závodem je závod v supersprintu a z aquatlonového závodu bude doplněna kvóta 

nominovaných, která je stanovena na 2 závodníky a závodnice dané kategorie (celkem tedy 8 sportovců). 

Pokud se stane, že z těchto dvou závodů se nám nepovede naplnit kvótu u všech kategorií, bude 

přihlédnuto k pořadí v ČP 2018 v triatlonu a aquatlonu 2018 a 2019 (s prioritou na triatlonový pohár). 

Středočeský kraj  

 

Vedoucí triatlonové výpravy kraje Email Telefon 

Eliáš Radek  radek@sporteli.cz 603 293 362 

Nominační kritéria (NK):  

1. Výsledky v závodech ČP v aquatlonu 2019 

2. Výsledky v ČP v triatlonu 2018 

3. Účast na přípravném kempu v dubnu květen 2019 

4. Aktuální sportovní výkonnost  

http://czechtriseries.cz/race/details/3717
http://czechtriseries.cz/race/details/3711


 

 

 

Ústecký kraj 

 

Vedoucí triatlonové výpravy kraje Email Telefon 

Langhammer Tomáš tomas.langhammer@krusnoman.com 736 227 998 

Nominační kritéria (NK):  

1. výsledky z ČP za rok 2018  

2. nominační závod, který se uskuteční v dubnu 2019. Termín nominačního závodu bude zveřejněný 

nejpozději do konce března. V případě zájmu o bližší informace kontaktujte vedoucího krajské 

triatlonové výpravy Ústeckého kraje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kraj Vysočina  

 

Vedoucí triatlonové výpravy kraje Email Telefon 

Března Jiří  brezna.j@seznam.cz 606 257 447 

Nominační kritéria (NK):  

1.  Výsledky v závodech ČP v triatlonu 2018 

2.  Výsledky na závodech v roce 201:   

- regionální cyklistické, běžecké a plavecké závody 

- regionální pohár McRai Cup (běh, MTB, triatlon) 

- ČP v aquatlonu 2019 

- výsledky testů na akcích KCTM 

- závody ČP v triatlonu ve Zlíně a v Brně s přihlédnutím k délce a profilu tratí na olympiádě v     

Jablonci nad Nisou 

 

    Hlavní nominační závody:  

- ČP v aquatlonu v Jabloni nad Nisou 2019, popřípadě ČP v Aquatlonu Praha 27.4. 

- ČP v triatlonu Zlín 11.5. (individuální závod i štafeta), příp. dorost 25.5. ČP Brno 

- Třebíčský triatlon 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zlínský kraj  

  

Vedoucí triatlonové výpravy kraje Email Telefon 

Janák Karel  k.janak@email.cz 602 780 485 

Nominační kritéria (NK):  

1. Účast, umístění v Českém poháru v triatlonu2018 

2. Účast, umístění v Aquatlonových závodech Českého poháru 2019  

3. Koordinovaná trenérská příprava – od dubna 2019  

4. Závěrečná nominace se uskuteční na ČP v triatlonu 11.-12.5. 2019 (Zlín)  

 

 

 

 


