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4. medijsko državno prvenstvo v triatlonu 

5. triatlon Ljubljana, 01. 09. 2019 
 

 

Medijci v letu 2018 na #triatlonLJUBLJANA2018 

 

V okviru Ljubljanskega triatlona že tradicionalno prirejamo Medijsko državno prvenstvo za medijske 

hiše, radia, televizije, časopisne hiše in vse ekipe in posameznike, ki delujejo na področju medijev. 

 

Datum: nedelja, 01. september 2019 

Lokacija: Kopališče Kodeljevo 

Čas štarta: 12.15h (1h pred štartom je obvezen dvig štartnih številk) 

Dolžina tekmovanja: Super sprint triatlon: 250 m plavanja – 8 km kolesarjenja – 2 km teka 

Kategorije: 

 Ekipna – vsak opravi z eno disciplino 

 Moška posamezna  

 Ženska posamezna 
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PRIREDITVENI PROSTOR IN PROGA 

 

Plavalna proga 

Plavanje poteka v 50 m bazenu kopališča Kodeljevo. Ob progah bodo sodniki, ki bodo skrbeli za 

ustrezno štetje preplavanih dolžin. Tekmovalec mora sam poskrbeti, da bo število preplavanih dolžin 

pravilno. Razporeditev tekmovalcev po progah se določi pred posameznim štartom s strani glavnega 

sodnika.  
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Menjalni prostor 

Menjalni prostor je eden in se nahaja za glavno tribuno. Izbira pozicije prostora je poljubna 

 

Kolesarska proga 

Kolesarska proga poteka iz menjalnega prostora na Poljansko cesto od koder poteka v dveh krogih po 

4km: Poljanska cesta, Glonarjeva ulica, Povšetova cesta, Koblarjeva ulica, Ob Ljubljanici, Poljanski 

nasip, Potočnikova ulica, Poljanska cesta in Litijska cesta. 

 

 

 



#triatlonLJUBLJANA2019, 1. sep. – Medijsko DP    

 

Tekaška proga 

Tekaška proga poteka deloma po makadamu parka Kodeljevo, deloma po asfaltirani kolesarski stezi ob 

Ljubljanici. Za super sprint razdaljo je potrebno odteči 1 krog. 

 

Prijave in informacije o tekmovanju 

 https://www.triatlonklub-lj.si/triatlon-ljubljana/ 

 https://www.facebook.com/events/648976152237441/ 

Prijave na: 

Prijavim.se - https://prijavim.se/calendar/checkings/3226/5__triatlon_ljubljana_2019 

ali neposredno 

Mitja Mori, TK Ljubljana, vodja tekmovanja, mitja.mori@triatlonklub-lj.si, 041 505 003 

 

Na tekmovanje se lahko prijavi vsak posameznik ali ekipa medijev.  

Rok prijave je do četrtka 29. avgusta. 

Po prijavi na spodnji kontakt prejmete potrditev prijave, ki pomeni uvrstitev na štartno listo.  

Štartnina: BREZPLAČNO! 
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Se vidimo 01. septembra! 


