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Razpis: FINALE ŠOLSKIH TEKMOVANJ IN DRŽAVNO ŠOLSKO 
PRVENSTVO V AKVATLONU ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE 

 

 
torek, 6. junij 2017 

Športni park Kodeljevo, Ljubljana 

 

ORGANIZATOR:  
 

  
Triatlonski klub Telemach Ljubljana, Ziherlova 40, Ljubljana 
 
v sodelovanju z  

 

 

     
 
 
WEB: www.triatlonklub-lj.si  
E: info@triatlonklub-lj.si  
 
Facebook strani  
 Triatlonski klub Telemach Ljubljana 
 Triatlonska zveza Slovenije 

 

http://www.triatlonklub-lj.si/
mailto:info@triatlonklub-lj.si
http://www.triatlonklub-lj.si/
mailto:info@triatlonklub-lj.si
https://www.facebook.com/Triatlonski-Klub-Telemach-Ljubljana-1415869265409029/
https://www.facebook.com/TriatlonSlovenije/
http://www.zsrs-planica.si/
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URNIK TEKMOVANJA 
 

10.30-11.30  registracija tekmovalcev 
12.00  štart najmlajših učencev 
12.20  štart najmlajših učenk 
12.40  štart mlajših učencev 
13.00  štart mlajših učenk 
13.20  štart starejših učencev  
13.40  štart starejših učenk 
14.00  štart dijakinj in dijakov (registracija tekmovalcev 12.30-13.30) 

PRIJAVE 
 

Na državnem prvenstvu lahko nastopijo le tekmovalci, ki so se na tekmovanje uvrstili preko 

izbirnih tekmovanj v akvatlonu. Potrditev prijav sprejemamo do nedelje, 4.6. 2017 na 

elektronski naslov:  matjaz.zupan@guest.arnes.si 

Potrditev prijave je obvezna. Štartnine ni. 

 

Štartna lista bo znana v ponedeljek 5. junija! 

 
Kopališče Kodeljevo: prizorišče državnega prvenstva v akvatlonu za osnovne in srednje šole. 
 
Vse dodatne informacije na 
matjaz.zupan@guest.arnes.si / 041 580 540 / Matjaž 
mitja.mori@triatlonklub-lj.si / 041 505 003 / Mitja 
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KATEGORIJE  
 (1) najmlajše učenke in (2) učenci – letnik rojstva 2006 in mlajši,  

 (3) mlajše učenke in (4) učenci - letnik rojstva 2004 in 2005,  

 (5) starejše učenke in (6) učenci – letnik rojstva 2002 in 2003, 

 (7) dijakinje in (8) dijaki – letnik rojstva 1998 - 2001. 

TEKMOVALNE RAZDALJE               

 
 

 najmlajši – 50 m plavanja (2 dolžini), 1 krog (približno 500 m) teka, 

 mlajši – 75 m plavanja (3 dolžine), 2 kroga (približno 1000 m) teka, 

 starejši – 100 m plavanja (4 dolžine), 2 kroga (približno 1000 m) teka, 

 dijaki – 150 m plavanja (6 dolžin), 1500 m teka (3 krogi). 

TEKMOVALNA DOLOČILA IN TEKMOVALNE PROGE 
 

Tekmuje se po tekmovalnih pravilih Triatlonske zveze Slovenije. 
 
Plavalna proga: 
 

 Tekmovanje se prične s plavanjem, iz vode ob robu bazena, in konča s tekom. 

 Plava se po širini bazena, po desni strani proge. 

 Plava se v bazenu (25 m). 

 Plava se po desni strani proge. 

 Razplavanje za posamezno kategorijo je omogočeno le 10 minut pred štartom. 

 Vstop na bazen je dovoljen le tekmovalcem. 

http://www.triatlonklub-lj.si/
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Menjalni prostor: 
 

 Prehod iz plavanja v tek poteka v menjalnem prostoru, kjer je obvezno obuvanje 

tekaških copat, ki morajo biti na tekaškem delu obuti in zavezani. 

 Tekmovanje je dovoljeno samo v kopalkah ali enodelnih dresih. 

 V menjalnem prostoru se lahko nahajajo samo tekmovalci, njihova oprema in sodniki. 

 Svojo opremo si tekmovalci pripravijo do pričetka tekmovanj (12.00) na označeno 
mesto za posamezno kategorijo. 

 
Tekaška proga: 
 

Teče se po parku v krogih po 500 metrov. 
Tekmovalci lahko tečejo le v kopalkah ali dresih. Tečejo lahko le v zavezanih športnih copatih. 
 
S tekmovanjem pričnejo najmlajše učenke in učenci, sledijo mlajše učenke in učenci, nato 

starejše učenke in učenci. Na koncu štartajo še dijakinje in dijaki. Dijaki in dijakinje lahko 

imajo združen štart kar je odvisno od števila prijavljenih dijakov in dijakinj; 

PRIZNANJA 
Prvi trije posamezniki(ce) v kategorijah prejmejo medalje. 
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