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Odgovorni za delo
1 Miloš Petelin (milos.petelin@triatlonslovenije.si), koordinator TZS
2 Programsko strokovni svet (PSS) v sestavi
● Mitja Mori, predsednik, mitja@triatlonslovenije.si

● Klemen Laurenčak, član, klemen.laurencak@gmail.com
● Aleš Suhadolnik, član, suhadolnik.ales@gmail.com
● Rok Bizjak, član, roki.bizjak@gmail.com

● Neža Majdič, članica, nezamajdic@gmail.com.
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Tekmovanja v okviru Triatlonske zveze Slovenija
Triatlon
Tabela 1: Tekmovalne razdalje, nazivi tekmovanj in kategorije, ki jim je nastop dovoljen
PLAVANJE

KOLESARJENJE

TEK

NAZIV TEKMOVANJA

KATEGORIJE

50 m

2 km

0,5 km

CICI TRIATLON

cicibani/cicibanke; mlajši dečki/deklice

200 – 300 m

8 – 10 km

1,5 – 2,5 km

SUPER
TRIATLON

SPRINT

starejši dečki/deklice; kadeti/nje;
mlajši mladinci/mladinke*

750 m

20 km

5 km

SPRINT TRIATLON

mlajši mladinci/mladinke in starejši

1500 m

40 km

10 km

STANDARD TRIATLON

starejši mladinci/mladinke in starejši

1900 m

90 km

21 km

SREDNJI TRIATLON

starejši mladinci/mladinke in starejši

4000 m

120 km

30 km

DOLGI TRIATLON

starejši mladinci/mladinke in starejši

200 - 750 m

8 – 20 km

1 – 2,5 km

TRIATLON ZA VSE

vse kategorije

*Mlajši mladinci/mladinke nastopajo na super sprint razdalji le v primeru, ko ni organiziranega tekmovanja na sprint razdalji.

Duatlon
Tabela 2: Tekmovalne razdalje, nazivi tekmovanj in kategorije, ki jim je nastop dovoljen
TEK

KOLESARJENJE

TEK

NAZIV TEKMOVANJA

KATEGORIJE

0,5 km

2 km

0,25 km

CICI DUATLON

cicibani/cicibanke; mlajši dečki/deklice

2 km

8 km

1 km

SUPER
DUATLON

SPRINT

starejši dečki/deklice; kadeti/nje;
mlajši mladinci/mladinke*

5 km

20 km

2,5 km

SPRINT DUATLON

mlajši mladinci/mladinke in starejši

10 km

40 km

5 km

STANDARD DUATLON

starejši mladinci/mladinke in starejši

10 km

60 km

10 km

SREDNJI DUATLON

starejši mladinci/mladinke in starejši

10 km

150 km

30 km

DOLGI DUATLON

starejši mladinci/mladinke in starejši

2- 5 km

8 – 20 km

1 – 2,5 km

DUATLON ZA VSE

vse kategorije

*Mlajši mladinci/mladinke nastopajo na super sprint razdalji le v primeru, ko ni organiziranega tekmovanja na sprint razdalji.

Akvatlon
Tabela 3: Tekmovalne razdalje, nazivi tekmovanj in kategorije, ki jim je nastop dovoljen
TEK

PLAVANJE

TEK

NAZIV TEKMOVANJA

KATEGORIJE

250 m

50 m

250 m

CICI AKVATLON

cicibani/cicibanke

500 m

200 m

500 m

SUPER
AKVATLON

1000 m

400 m

1000 m

SPRINT AKVATLON

starejši dečki/deklice; kadeti/nje

2500 m

1000 m

2500 m

SPRINT AKVATLON

starejši mladinci/mladinke in starejši

1000 – 2500 m

200 - 750 m

1000 - 2500 m

AKVATLON ZA VSE

vse kategorije*
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*Priporočljivo je, da organizator postavi starostno omejitev na akvatlonu za vse.

Kros triatlon
Tabela 4: Tekmovalne razdalje, nazivi tekmovanj in kategorije, ki jim je nastop dovoljen
PLAVANJE

GORSKO
KOLESARJENJE

KROS TEK

NAZIV TEKMOVANJA

KATEGORIJE

50 m

1km

400 m

CICI KROS TRIATLON

cicibani/ke; mlajsi decki/deklice

250 m

5 - 6 km

1,5 - 2 km

SUPER SPRINT KROS
TRIATLON

starejsi decki/deklice; kadeti/nje; ml.
mladinci/mladinke1

500 m

10 - 12 km

3 - 4 km

SPRINT KROS TRIATLON

mlajsi mladinci/mladinke in starejsi

1000 - 1500 m

20 - 30 km

6 - 10 km

KRATKI KROS TRIATLON

starejsi mladinci/mladinke in starejsi

*Mlajši mladinci/mladinke nastopajo na super sprint razdalji le v primeru, ko ni organiziranega tekmovanja na sprint razdalji.

Kros duatlon
Tabela 5: Tekmovalne razdalje, nazivi tekmovanj in kategorije, ki jim je nastop dovoljen
KROS TEK

GORSKO
KOLESARJENJE

KROS TEK

NAZIV TEKMOVANJA

KATEGORIJE

400 m

1km

200 m

CICI KROS DUATLON

cicibani/ke; mlajsi decki/deklice

1,5 - 2 km

5 - 6 km

0,5 - 1 km

SUPER SPRINT KROS
DUATLON

starejsi decki/deklice; kadeti/nje; ml.
mladinci/mladinke1

3 - 4 km

10 - 12 km

1,5 - 2 km

SPRINT KROS DUATLON

mlajsi mladinci/mladinke in starejsi

6 – 8 km

20 - 25 km

3 - 4 km

KRATKI KROS DUATLON

starejsi mladinci/mladinke in starejsi

*Mlajši mladinci/mladinke nastopajo na super sprint razdalji le v primeru, ko ni organiziranega tekmovanja na sprint razdalji.
Po določilih Tekmovalnega pravilnika TZS se dopusca do 10 % odstopanje od uradnih
tekmovalnih razdalj. V primeru vecjega odstopanja mora organizator tekmovanja vsaj 30 dni
pred samim tekmovanjem pridobiti soglasje UO TZS in posamezne dolzine tekmovalnih
disciplin navesti v razpisu.
Organizator lahko na tekmovanjih, ki ne stejejo za drzavno prvenstvo ali slovenski pokal,
predpise tudi drugacne razdalje posameznih tekmovanj.
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Kategorije v okviru TZS za leto 2018
Tekmovalne kategorije Triatlonske zveze Slovenije za leto 2018:
Tabela 6: Tekmovalne kategorije
LETNIK*

OZNAK
A

TEKMOVALNA KATEGORIJA

STAROST*

D2

Starejši dečki in deklice

12 in 13 let

2006 – 2005

K

Kadeti in kadetinje

14 in 15 let

2004 - 2003

M1

Mlajši mladinci in mladinke

16 in 17 let

2002 - 2001

M2

Starejši
mladinke

18 in 19 let

E1

Člani in članice I

20 do 29 let

1998 - 1989

E2

Člani in članice II

30 do 39 let

1988 - 1979

V1

Veterani in veteranke I

40 do 44 let

1978 - 1974

V2

Veterani in veteranke II

45 do 49 let

1973 - 1969

V3

Veterani in veteranke III

50 do 54 let

1968 - 1964

V4

Veterani in veteranke IV

55 do 59 let

1963 - 1959

V5

Veterani in veteranke V

60 do 64 let

1958 - 1954

V6

Veterani in veteranke VI

65 do 69 let

1953 - 1949

Veterani in veteranke VII

70 in več
let

1948 in manj

V7

mladinci

in

2000 - 1999

Uvrstitev posameznega tekmovalca v ustrezno kategorijo določa tekmovalčeva starost, in
sicer se upošteva število let na dan 31. 12. tekočega leta.
Tekmovalne kategorije za zenske in moske tekmovalce so enake.
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Otrokom mlajsim od sedem (7) let nastop na uradnih tekmovanjih pod okriljem TZS ni
dovoljen.
Organizator lahko uporablja drugacno razvrstitev v posamezne kategorije le na tekmovanjih,
ki ne stejejo za drzavno prvenstvo ali slovenski pokal.
Posebna določila
Za potrebe selektorja AMATERSKE REPREZENTANCE TZS (AR TZS), ki vodi postopek izbire
članov na podlagi dokumenta Pogoji, pravila in seznam AMATERSKE REPREZENTANCE TZS v
letu 2018 v AR TZS, se na vseh tekmah za državno prvenstvo vodi dodatna razvrstitev
tekmovalcev po starostnih kategorijah, ki so v skladu z ITU pravili.
Za razvrstitev tekmovalcev po kategorijah in objavo rezultatov bo skrbel spletni portal
prijavim.se, ki v sodelovanju s TZS skrbi za vodenje in objavo rezultatov vseh tekem.
Tabela 7: Starostne kategorije amaterske reprezentance TZS (moški in ženske)

18 – 19

20 – 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49
75 - 79

50 - 54
80-84

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

Tekmovalni koledar TZS za leto 2018
Tekmovanja v triatlonu 2018
16. Ptujski triatlon
6 Maj, 2018 · Terme Ptuj · super sprint, sprint · triatlonski pokal · TK Maribor
ČLANI

MLADINCI

ML. MLADINCI

Sprint · pokal

Sprint · pokal

Sprint · pokal

NKBM triatlon Dooplek
12 Maj, 2018 · Duplek · ekipno super sprint · ekipno državno prvenstvo · Triatlon Lajf & 3KM
ČLANI

MLADINCI

ML. MLADINCI

Ekipno super sprint · DP

Ekipno super sprint · DP

Ekipno super sprint · DP

Triatlon Ankaran
26 Maj, 2018 · Ankaran · super sprint, sprint · triatlonski pokal · TK Logatec
ČLANI
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Sprint · pokal + študentsko DP

Sprint · pokal

Sprint · pokal

Triatlon za pokal Istre 2018
2 Jun, 2018 · Koper · sprint, standard · triatlonski pokal · ŠD 3ŠPORT
ČLANI

MLADINCI

ML. MLADINCI

Standard · pokal

Standard · pokal

/

Triatlon Kočevje 2018
9 Jun, 2018 · Kočevje · super sprint, sprint · triatlonski pokal · TK Ribnica
ČLANI

MLADINCI

ML. MLADINCI

PARATRIATLON

Sprint · DP + pokal

Sprint · DP + pokal

Super sprint · DP + pokal

Para triatlon DP

AMBROŽ TRIATLON KAMNIK
24 Jun, 2018 · Kamnik · super sprint, sprint · triatlonski pokal · TK TRISPORT KAMNIK
ČLANI

MLADINCI

ML. MLADINCI

Sprint · pokal

Sprint · pokal

Sprint · pokal

Triatlon Velenje 2018
7 Jul, 2018 · Velenje · super sprint, standard · triatlonski pokal · 3K Velenje
ČLANI

MLADINCI

ML. MLADINCI

Standard · pokal

Standard · pokal

Super sprint · pokal

Triatlon za pokal mesta Celje
12 Avg, 2018 · Celje · sprint · triatlonski pokal · TK Celje
ČLANI

MLADINCI

ML. MLADINCI

Sprint · pokal

Sprint · pokal

Sprint · pokal

4. Triatlon Ljubljana
26 Avg, 2018 · Ljubljana · super sprint, sprint · triatlonski pokal · TK Ljubljana
ČLANI

MLADINCI

ML. MLADINCI

Sprint · pokal

Sprint · pokal

Sprint · pokal

TRIGLAV TRIATLON BLED
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1 Sep, 2018 · Bled · super sprint, standard · državno prvenstvo, triatlonski pokal · TK
TRISPORT KAMNIK
ČLANI

MLADINCI

ML. MLADINCI

Standard · DP + pokal

Standard · pokal

Super sprint · pokal

Primorska hranilnica 2. Triatlon mesta Ajdovščina

8 Sep, 2018 · Ajdovščina · mešane štafete · državno prvenstvo · TK Ajdovščina
ČLANI

MLADINCI

ML. MLADINCI

DP mešanih štafet

DP mešanih štafet

DP mešanih štafet

DOLGI TRIATLON MURSKA SOBOTA 2018
9 Sep, 2018 · Murska Sobota · srednji triatlon · državno prvenstvo · ŠD Bakovci
ČLANI

MLADINCI

ML. MLADINCI

Srednji triatlon · DP

Tekmovanja v duatlonu 2018
Duatlon Ribnica 2018
7 Apr, 2018 · Ribnica · sprint, super sprint · državno prvenstvo, duatlonski pokal · TK Ribnica
ČLANI

MLADINCI

ML. MLADINCI

PARATRIATLON

Sprint · DP + pokal

Sprint · DP + pokal

Sprint · DP + pokal

Para duatlon DP

Duatlon Dobrna
14 Apr, 2018 · Dobrna · sprint, super sprint · duatlonski pokal · TK Logatec
ČLANI

MLADINCI

ML. MLADINCI

Sprint · pokal

Sprint · pokal

Sprint · pokal

Duatlon Logatec
27 Apr, 2018 · Logatec · sprint, super sprint · duatlonski pokal · TK Logatec
ČLANI

MLADINCI

ML. MLADINCI

Sprint · pokal

Sprint · pokal

Sprint · pokal

Tekmovanja v akvatlonu 2018
Akvatlon Rajhenburg

9 | Stran

Triatlonska zveza Slovenije

Tekmovalni koledar in točkovalni sistem TZS v letu 2018

27 Maj, 2018 · Brestanica · sprint, super sprint · državno prvenstvo · Triatlon Klub Krško
ČLANI

MLADINCI

ML. MLADINCI

PARATRIATLON

Sprint · DP

Sprint · DP

Sprint · DP

Para akvatlon DP

Tekmovanja v kros triatlonu 2018
Pekarna Pečjak K3 Vogršček
17 Jun, 2018 · Batuje · sprint · državno prvenstvo · TK Ajdovščina
ČLANI

MLADINCI

ML. MLADINCI

Sprint · DP

Sprint · DP

Sprint · DP

Tekmovanja v kros duatlonu 2018
Pekarna Pečjak kros duatlon Vogršček
16 Jun, 2018 · Batuje · sprint · državno prvenstvo · TK Ajdovščina
ČLANI

MLADINCI

ML. MLADINCI

Sprint · DP

Sprint · DP

Sprint · DP

Slovenski pokal
Slovenski pokal je skupek vecjega stevila tekmovanj razlicnih uradno priznanih razdalj
posamezne sportne panoge pod okriljem TZS. V letu 2018 se bo tekmovalo za triatlonski in
duatlonski pokal.
Seznam tekem, ki stejejo za slovenski triatlonski in duatlonski pokal v letu 2018, je določil UO
TZS, pri cemer odpoved posamezne tekme ne vpliva na koncni sestevek tock posameznega
tekmovalca.
V slovenskem pokalu posamezne sportne panoge lahko tekmujejo le tekmovalci z veljavnimi
tekmovalnimi licencami, pri cemer lahko v pokalu nastopajo tudi tuji drzavljani z veljavno
tekmovalno licenco TZS.
V slovenskem pokalu posamezne športne panoge se tekmuje samo znotraj vsake tekmovalne
kategorije. Absolutne razvrstitve tekmovalcev in absolutnega zmagovalca pokala za
posamezno športno panogo ni.
V tekmovanjih, ki stejejo za slovenski pokal, se uporabljajo uradne razdalje in kategorije TZS,
ki so zapisane v tem dokumentu in dolocene v Tekmovalnem pravilniku TZS. Kategorije se na
tekmah za slovenski pokal ne združujejo.
Število točk posameznega tekmovalca in skupna razvrstitev vseh uvrščenih tekmovalcev v
slovenskem pokalu se tekom tekmovalne sezone vodi sproti in javno objavlja.
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Rok za vložitev pritožbe na končne rezultate slovenskega pokala je 8 dni po datumu objave,
pri čemer se pritožba vloži sekretarju TZS po postopku in v obliki skladno z 11.2. točko
Tekmovalnega pravilnika TZS.
Posebna določila

Mlajši mladinci in mladinke

● ker so mlajši mladinci in mladinke še premladi, da bi nastopili na standard triatlonih,
se jim za tiste pokalne tekme, kjer je za pokalno točkovanje razpisana standard
razdalja, šteje super sprint, na ostalih pokalnih tekmah pa tako kot ostalim sprint.
● v pokalno razvrstitev iz tekem za DP se jim štejejo točke iz tekme za DP v super
sprintu.

Kadeti, kadetinje in starejši dečki in deklice

● Kadeti, kadetinje in starejši dečki ter deklice imajo pokalna prizorišča ista kot starejši
tekmovalci, le da tako v triatlonskem, kot duatlonskem pokalu nastopajo v super
sprint razdaljah.

Triatlonski pokal 2018
Za triatlonski pokal bo organiziranih 9 tekem za člane in članice ter mladince in mladinke. Za
mlajše mladince in mladinke bo na voljo za zbiranje točk 8 tekem. Za kadete in kadetinje ter
dečke in deklice pa bo organiziranih 7 tekem za triatlonski pokal. Najboljših 6 rezultatov pa
šteje za razvrstitev v končni seštevek pokala.
Tabela 8: Tekmovanja za triatlonski pokal
DATUM

TEKMA

DISCIPLINA

06/05/2018

16. Ptujski triatlon

Sprint

26/05/2018

Triatlon Ankaran

Sprint

02/06/2018

Triatlon za pokal Istre

Standard

09/06/2018

Triatlon Kočevje

Sprint / Super sprint

24/06/2018

Ambrož triatlon Kamnik

Sprint

07/07/2018

Triatlon Velenje

Standard / Super sprint

12/08/2018

Triatlon
Celje

26/08/2018

4. Triatlon Ljubljana
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01/09/2018

Triglav triatlon Bled

Standard / Super sprint

Duatlonski pokal 2018
V sezoni 2018 bodo za pokal organizirane 3 tekme, katere vse štejejo za razvrstitev v končni
seštevek pokala.
Tabela 9: Tekmovanja za duatlonski pokal
DATUM

TEKMA

DISCIPLINA

07/04/2018

Duatlon Ribnica

Sprint

14/04/2018

Duatlon Dobrna

Sprint

27/04/2018

Duatlon Logatec

Sprint

Točkovanje
Tockovanje na posameznem tekmovanju, ki steje za slovenski pokal, je doloceno v
tekmovalnem pravilniku in predstavlja osnovo za dolocitev koncnih rezultatov, pri cemer je
tockovanje na tekmah za slovenski pokal takšno, da se tekme za državna prvenstva, ki so del
slovenskega pokal, točkuje s faktorjem 1,5.
V primeru, da imajo po zakljucku zadnjega tekmovanja, ki steje za slovenski pokal, dva ali vec
tekmovalcev iste kategorije enako stevilo tock, se mesta razdelijo glede na uvrstitev na
tekmovanju za drzavno prvenstvo v razdalji standard triatlon ali sprint triatlon, pri cemer se
uposteva rezultat iz tekmovanja, kjer je nastopilo vec licenciranih tekmovalcev v vseh
kategorijah skupaj.
Tabela 10: Sistem točkovanja za slovenski pokal
UVRSTITE
V

POKAL

DRŽAVNO
PRVENSTVO

1. mesto

100 točk

150 točk

2. mesto

80 točk

120 točk

3. mesto

65 točk

97,5 točk

4. mesto

50 točk

75 točk

5. mesto

40 točk

60 točk
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6. mesto

32 točk

48 točk

7. mesto

25 točk

37,5 točk

8. mesto

20 točk

30 točk

9. mesto

15 točk

22,5 točk

10. mesto

10 točk

15 točk

11. mesto

8 točk

12 točk

12. mesto

6 točk

9 točk

13. mesto

4 točke

6 točk

14. mesto

2 točki

3 točke

15. mesto

1 točka

1,5 točke

Slovenski super pokal
V sezoni 2018 TZS premierno uvaja tekmovanje za SUPER POKAL, katerega skupni denarni
sklad znaša 4.000 € - 2000 € za moške in 2000 € za ženske. Deli se po sistemu:
1. mesto 1000 €
2. mesto 650 €
3. mesto 350 €

Slovenski super pokal je skupek štirih tekmovanj različnih uradno priznanih razdalj
posamezne športne panoge pod okriljem TZS in vsaka izmed njih šteje tudi za državno
prvenstvo.
Seznam tekem, ki štejejo za slovenski super pokal je določil UO TZS, pri čemer odpoved
posamezne tekme ne vpliva na končni seštevek točk posameznega tekmovalca.
V slovenskem super pokalu posamezne športne panoge lahko tekmujejo le tekmovalci z
veljavnimi letnimi tekmovalnimi licencami ITU, pri čemer lahko v pokalu nastopajo tudi tuji
državljani z veljavno tekmovalno licenco ITU.
Tabela 11: Tekme za super pokal
DATUM

TEKMA

DISCIPLINA

07/04/2018

Duatlon Ribnica

Sprint

27/05/2018

Akvatlon Rajhenburg

Sprint

09/06/2018

Triatlon Kočevje

Sprint
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01/09/2018

Triglav triatlon Bled

Satndard

Točkovanje
Za končno razvrstitev bodo šteli najboljši trije točkovni dosežki. Tekmovanje bo potekalo
samo v absolutni konkurenci, zato se v točkovanju za slovenski super pokal šteje generalna
uvrstitev tekmovalcev na posameznem tekmovanju.
V primeru, da imajo po zaključku zadnjega tekmovanja, ki šteje za slovenski super pokal, dva
ali več tekmovalcev enako število točk, se mesta razdelijo glede na uvrstitev na tekmovanju
v razdalji olimpijski triatlon ali sprint triatlon, pri čemer se upošteva rezultat s tekmovanja,
kjer je nastopilo več licenciranih tekmovalcev.
Tabela 12: Sistem točkovanja za super pokal
UVRSTITEV

TOČKE

1. mesto

15 točk

2. mesto

12 točk

3. mesto

10 točk

4. mesto

8 točk

5. mesto

7 točk

6. mesto

6 točk

7. mesto

5 točk

8. mesto

4 točke

9. mesto

3 točke

10. mesto

2 točki

CICI pokal
V tekmovanju za CICI pokal tekmujejo otroci iz starostnih kategorij cicibani in cicibanke ter
mlajši dečki in deklice. Tekmujejo v disciplinah triatlon, duatlon in akvatlon.
Na teh tekmah ni točkovalnega sistema, ki bi najboljšim prinesel točke za doseženo mesto
na posamezni tekmi. Posledično se tekmovalcem prav tako ne seštevajo točke iz tekme v
tekmo in ni končnega skupnega zmagovalca pokala.
Tekmovalcem se beležijo uspešno opravljeni nastopi na tekmah skozi sezono. Na koncu
sezone se tekmovalcem podelijo priznanja in nagrade po sledeči razvrstitvi:
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Triatlonček Začetnik

●

opravil v letu vsaj 2 cici tekmovanji;

●

opravil zgolj z eno izmed disciplin

Izkušeni Triatlonček

●

opravil v letu vsaj 4 tekmovanja;

●

opravil z vsaj z dvema disciplinama

Super Triatlonček

●

opravil z vsaj 6 tekmovanji v letu;

● opravil z vsemi tremi disciplinami
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Reference
● TEKMOVALNI PRAVILNIK TZS
● KOLEDAR TEKEM TZS ZA LETO 2018
● STAROSTNE KATEGORIJE TZS ZA LETO 2018
● TEKMOVALNI PRAVILNIK ITU
● POGOJI, PRAVILA in SEZNAM amaterske reprezentance TZS v letu 2018
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