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1 UVOD
1.1 Uvodne določbe
Tekmovalni pravilnik Triatlonske zveze Slovenije (v nadaljevanju - Pravilnik) predpisuje
način tekmovanja na tekmah v triatlonu, duatlonu, akvatlonu, zimskem triatlonu, kros
triatlonu in ostalih tekmovanjih (skladno z določbami Mednarodne Triatlonske Zveze - ITU),
ki so organizirane pod okriljem Triatlonske zveze Slovenije (v nadaljevanju - TZS), predpisuje
pogoje tekmovanja, obnašanja tekmovalcev in ekip na posameznem tekmovanju ter
predpisuje kaznovalne in pritožbene postopke. Tekmovalni pravilnik TZS je usklajen s
Statutom TZS, [1].
Tekmovanja, organizirana pod okriljem TZS, so
 državno prvenstvo, ki se izvaja
- enkrat letno,
- za posamezno športno panogo,
- za uradno priznane razdalje in
- za uradno priznane kategorije,
 slovenski pokal, ki se izvaja
- kot letni seštevek večjega števila tekem iste športne panoge in različnih uradno
priznanih razdalj,
 ostala tekmovanja, ki potekajo pod okriljem TZS.
V primeru, da ta Pravilnik določenega področja ne ureja, oziroma v primeru nejasnosti
posameznih določb tega Pravilnika se uporabljajo veljavna tekmovalna pravila
Mednarodne Triatlonske Zveze ITU, [2].

1.2 Namen Pravilnika
S sprejemom tega Pravilnika se zagotavljajo
 visoki standardi in kvaliteta tekmovanj pod okriljem TZS,
 izpolnjevanje zahtev glede varnosti in zaščite tekmovalcev in ostalih udeležencev,
 zdrav športno-tekmovalni duh in »fair play«.
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1.3 Dopolnitve in spremembe Pravilnika
Dopolnitve in spremembe tega Pravilnika sprejme in potrdi upravni odbor TZS (v
nadaljevanju - UO TZS) v pisni obliki in pričnejo veljati s prvim dnem novega koledarskega
leta, če UO TZS ne določi drugače.
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2 Splošna pravila tekmovanja
2.1 Dolžnosti tekmovalcev in tekmovalnih ekip
Tekmovalci so dolžni poznati določbe tega Pravilnika in jih upoštevati.
Vsi udeleženci tekmovanja morajo upoštevati prometni red in navodila uradnih oseb
tekmovanja.
Tekmovalci so odgovorni za svojo opremo in morajo sami zagotavljati njeno tehnično in
funkcionalno ustreznost ter skladnost z veljavnimi predpisi in standardi, ki urejajo to
področje, [2].
Tekmovalci ne smejo namerno ali nenamerno narediti ničesar, s čimer bi lahko ovirali ostale
tekmovalce.
Tekmovalci so dolžni slediti s strani organizatorja označeni trasi proge in se morajo v
primeru, da progo zapustijo, nanjo vrniti v točki, kjer so jo zapustili.
Ob odstopu je tekmovalec takoj dolžan obvestiti najbližjega sodnika o svojem odstopu, pri
čemer je dolžan hkrati tudi sneti štartno številko, če je ta del tekmovalnega paketa, ki ga
zagotovi organizator.
Tekmovalci na tekmovalni progi ne smejo imeti pomočnikov in/ali sodelavcev, ki bi
narekovali tempo s pomočjo vozil, koles ali s tekom. Prav tako tekmovalci ne smejo
prejemati fizične pomoči, hrane ali pijače, razen na za to s strani organizatorja določenih
mestih.
Nasvete in informacije tekmovalcem se lahko posreduje le z roba tekmovalne proge.
V menjalne prostore imajo dostop le sodniki, tekmovalci in medicinsko osebje.
Tekmovalci lahko prinesejo s seboj lastno hrano in pijačo.
Tekmovalci so dolžni spoštovati ostale tekmovalce, sodnike, predstavnike organizatorja,
prostovoljce in gledalce.
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2.2 Jemanje nedovoljenih sredstev
Jemanje nedovoljenih sredstev je prepovedano.
Upoštevati je potrebno pravila ITU, [3], pravila Svetovne protidopinške agencije, [8], in
pravila Olimpijskega komiteja Slovenije, [9].

2.3 Zdravje tekmovalcev
Dolžnost tekmovalcev je biti ustrezno zdravstveno, fizično in psihično pripravljen na
tekmovanje. Organizator posameznega tekmovanja lahko zahteva veljavno zdravniško
spričevalo tekmovalca. V primeru, da zdravniškega spričevala ne predloži oziroma da je
spričevalo neveljavno ali da tekmovalec po mnenju zdravnika ni sposoben tekmovati, lahko
organizator tekmovalcu prepove nastop na tekmovanju.
Oskrba tekmovalcev s strani zdravniškega osebja je dovoljena ob celotni tekmovalni progi.
V primeru nesreče lahko tekmovalci nadaljujejo s tekmovanjem, po oskrbi ran in prvi
pomoči, če jim medicinsko osebje ali sodnik ne prepovedo nadaljevati.

2.4 Pravica nastopa na tekmovanju
Pravico nastopa na tekmovanjih imajo vsi tekmovalci z veljavno licenco TZS, tekmovalci
brez licence in tekmovalci s tujimi licencami, vendar mora organizator za njih uvesti
posebno odprto kategorijo.
Tekmovalci brez licence TZS niso uvrščeni na tekmah, ki štejejo za državno prvenstvo in v
seštevku slovenskega pokala.
Tekmovalci lahko na posameznem tekmovanju nastopajo le v eni izmed navedenih
kategorij (Tabela 4).
Suspendirani tekmovalci s strani klubov ali TZS nimajo pravice nastopa na tekmovanjih pod
okriljem TZS in Mednarodne Triatlonske Zveze (ITU).
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2.5 Sestanek pred tekmovanjem
Organizator mora organizirati sestanek med tekmovalci ali njihovimi predstavniki in
vodstvom tekmovanja pred samim tekmovanjem.
Sestanka se morajo obvezno udeležiti predstavniki klubov, trenerji ali tekmovalci sami.
Sestanek vodi predstavnik organizatorja, tehnični delegat na tekmovanju ali glavni sodnik
na tekmovanju.

2.6 Informacije o tekmovanju
Organizator tekmovanja mora sekretarju TZS v obliki razpisa posredovati vse informacije v
zvezi s tekmovanjem v pisni ali elektronski obliki najmanj 30 dni pred samim tekmovanjem.
Sekretar TZS razpis objavi na uradni spletni strani TZS in ga posreduje predstavnikom klubov
v pisni ali elektronski obliki.
Organizator je dolžan na posameznem tekmovanju glavnemu sodniku posredovati štartno
listo tekmovalcev vsaj eno (1) uro pred posameznim štartom.

2.7 Merjenje časa na tekmovanju
Skupni čas tekmovalca se šteje od začetka prve discipline do zaključka zadnje discipline.
Organizator je dolžan meriti skupni čas posameznega tekmovalca na celotni progi.
1. način
Organizator lahko meri čas posameznih disciplin, tako da
 je prvi delni rezultat čas od začetka do zaključka prve discipline,
 je drugi delni rezultat čas med zaključkom prve discipline in začetkom tretje (vključuje
časa obeh menjav),
 je tretji delni rezultat čas med začetkom tretje discipline in končnim časom.
2. način
V primeru, da organizator ločeno meri čas posameznih tekmovalnih disciplin, se čas v
menjalnih prostorih meri posebej.

5

TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE
Tekmovalna pravila
Na državnih prvenstvih je organizator tekmovanja dolžan meriti čas po posameznih
disciplinah vsaj po 1. načinu in imeti nameščeno video kamero, ki snema prihod
tekmovalcev v cilj (morebitna potreba po foto-finišu). Na tekmovanjih za slovenski pokal pa
je tak način merjenja časa in uporaba video kamere zaželena.
Časovno omejitev lahko organizator uvede v sodelovanju s tehničnim delegatom, vendar je
potrebno takšne časovne omejitve predhodno objaviti v razpisu, ki se ga pošlje sekretarju
TZS najmanj 30 dni pred predvidenim tekmovanjem.
V primeru, da se na dan tekmovanja ugotovi, da je potrebno uvesti časovno omejitev (npr.
prenizka temperatura vode), mora organizator na sestanku pred tekmovanjem o tem
obvestiti tekmovalce, oziroma predstavnike klubov ter časovno omejitev pisno objaviti na
vidnem mestu tekmovališča.
Časovne omejitve se lahko nanašajo na


prvo disciplino,



prvi dve disciplini skupaj,



vse discipline skupaj.

V primeru, da tekmovalec prekorači predpisano časovno omejitev, mu sodnik prepove
nadaljevanje tekmovanja in ga diskvalificira.

2.8 Rezultati tekmovanja
Rezultati se morajo za moški in ženski spol voditi ločeno.
Med tekmovanjem lahko organizator objavlja delne in neuradne rezultate.
Vsi rezultati so neuradni, dokler jih ne potrdi glavni sodnik.
Tekmovalci ali njihovi predstavniki morajo pravilnost objavljenih rezultatov spremljati sami
in možne napake in odstopanja javiti glavnemu sodniku, organizatorju tekmovanja ali
tehničnemu delegatu.
Neuradni rezultati morajo biti objavljeni čim prej po zaključku tekmovanja. Organizator
mora najkasneje na sestanku pred tekmovanjem napovedati čas in mesto objave neuradnih
6
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rezultatov. Za pritožbe na neuradne rezultate mora biti na voljo 15 minut časa od objave
neuradnih rezultatov.
Po preteku časa iz predhodnega odstavka in v primeru, da ni pritožb, glavni sodnik potrdi
rezultate in organizator objavi uradne rezultate. V primeru pritožbe na neuradne rezultate,
se razglasitev uradnih rezultatov prestavi do razrešitve pritožbe oziroma odločitve glavnega
sodnika.
Uradni rezultati se objavijo v celoti ali kot delni rezultati (najboljši po posameznih
kategorijah) ob podelitvi priznanj in medalj.
Organizator mora uradne rezultate vročiti tehničnemu delegatu in glavnemu sodniku ob
njihovi objavi. Organizator je dolžan uradne rezultate posredovati tudi sekretarju TZS v pisni
ali elektronski obliki najkasneje naslednji dan po končanem tekmovanju.
Uradni rezultati postanejo dokončni, ko so znani rezultati morebitnega testa jemanja
nedovoljenih poživil, [3].
Uradne dokončne rezultate je potrebno dostaviti glavnemu sodniku, tehničnemu delegatu
in sekretarju TZS naslednji dan po njihovem sprejetju.
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3 Kazni
3.1 Splošno
Tekmovalca, ki ne upošteva pravil tekmovanja ali posameznih določb tega Pravilnika, se
kaznuje z ustreznim kaznovalnim ukrepom.
Kaznovalni ukrepi po tem Pravilniku so
 opozorilo,
 diskvalifikacija ali izključitev in
 suspenz.
Resnost kršitve na tekmovanju oceni uradni sodnik tekmovanja in tekmovalcu izreče enega
izmed zgoraj naštetih ukrepov. Sodnik ni dolžan izreči opomina pred izrekom strožje kazni.
Dokončno odločitev o izrečeni kazni sprejme glavni sodnik.
Kazni se lahko izrečejo do uradne razglasitve rezultatov, razen v primeru kontrole jemanja
nedovoljenih sredstev, ko se kazni lahko izrečejo po kontroli vzorcev, [3].

3.2 Opozorilo
Opozorilo je najmilejši kaznovalni ukrep, katerega namen je tekmovalca opozoriti na možno
kršenje tekmovalnih pravil, pri čemer kršitev še ni nastala oziroma je kršitev nenamerna in
take narave, da je mogoča vzpostavitev pravilnega stanja brez izreka strožjega
kaznovalnega ukrepa.
Sodnik opozorilo tekmovalcu izreče tako, da tekmovalca glasno in jasno ogovori s startno
številko ali priimkom. Pri tem lahko uporabi tudi piščalko in rumeni karton. Sodnik
tekmovalca seznani z vrsto kršitve in posledičnim prejemom kaznovalnega ukrepa
opozorila.
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3.3 Diskvalifikacija
Diskvalifikacija je kaznovalni ukrep, ki pomeni za tekmovalca takojšnjo izključitev s
tekmovanja. Sodnik lahko tekmovalca diskvalificira tudi po končanem tekmovanju v
primeru, da se določena kršitev ugotovi šele naknadno (npr. pri pregledu opreme,
elementov za merjenje časa, video posnetkov, kontroli jemanja nedovoljenih sredstev itd.).
Sodnik diskvalifikacijo tekmovalcu izreče tako, da tekmovalca glasno in jasno ogovori s
startno številko ali priimkom. Pri tem lahko uporabi tudi piščalko in rdeči karton. Sodnik
tekmovalca seznani z vrsto kršitve in posledičnim prejemom kaznovalnega ukrepa
diskvalifikacije.
Izrečeno kazen diskvalifikacije in številko tekmovalca mora sodnik posredovati glavnemu
sodniku na tekmovanju.
Vse diskvalifikacije, izrečene med tekmovanjem, je potrebno objaviti skupaj z neuradnimi
rezultati.
Tekmovalec, ki mu je bila izrečena kazen diskvalifikacije, lahko na lastno odgovornost
nadaljuje s tekmovanjem in v roku 30 minut po zaključku tekmovanja vloži pisno pritožbo
skladno s postopkom za vložitev tovrstnih pritožb, ki je naveden v 11. poglavju tega
Pravilnika.

3.4 Suspenz
Kaznovalni ukrep suspenz tekmovalcu izreče disciplinska komisija TZS in za tekmovalca
pomeni prepoved tekmovanja na vseh tekmah pod okriljem TZS in Mednarodne Triatlonske
Zveze (ITU) za čas izreka suspenza.
Osnovne kršitve tekmovalnih pravil in vrste kazni, ki sledijo, povzema Tabela 1. Pravila se
nanašajo na tekmovanja in športne panoge pod okriljem TZS.

Tabela 1: Povzetek kršitev tekmovalnih pravil in pripadajoče kazni
9
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Kazen

Kršitev
Splošno
1.

2.

V roku 48 ur tekmovalec nastopi na vsaj

1. Diskvalifikacija

dveh posamičnih tekmovanjih, od katerih

tekmovanj

je vsaj eno kratke ali daljše razdalje.

obdobju.

z
v

vseh
tem

Tekmovalec se ne drži tekmovalne proge. 1. zaustavitev (»stop and go«)
2. diskvalifikacija

3.

Grožnje, uporaba žaljivih, nedostojnih
besed ali gest proti uradnim osebam.

1. Diskvalifikacija in prijava
disciplinski komisiji TZS
zaradi

morebitnega

suspenza.
4.

Nešportno obnašanje.

1. Diskvalifikacija in prijava
disciplinski komisiji TZS
zaradi

morebitnega

suspenza.
5.

Oviranje sotekmovalcev na progi.

Nenamerno: opozorilo.
Namerno: diskvalifikacija.

6.

Prejemanje
drugega

pomoči
razen

od

kogar

uradnih

organizatorja,

koli 1. zaustavitev (»stop and go«)
oseb 2. diskvalifikacija

sodnikov

in

sotekmovalcev.
7.

Neupoštevanje

navodil

sodnikov,

1. Diskvalifikacija.

uradnih oseb organizatorja in policije.
8.

Zapustitev tekmovalne proge zaradi
varnostnih razlogov in neuspešna vrnitev

1. časovna kazen 10-30 s
(»time penalty«)

na progo na isti točki.
9.

Nepravilno nošenje startne številke.

1. zaustavitev (»stop and
go«)

10.

Metanje

oziroma

puščanje

opreme 1.Zaustavitev (»stop and go«),

drugje kot na za to predpisanih mestih.

2.časovna k. 10-30 sek. (pen.)
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Uporaba nedovoljene opreme, ki je lahko 1. zaustavitev (»stop and go«)
nevarna ostalim ali služi za pridobitev 2. sicer diskvalifikacija.
prednosti.

12.

Uporaba predmetov, ki so lahko nevarni 1. zaustavitev (»stop and go«)
tekmovalcu ali drugim.

13.

Kršenje

2. sicer diskvalifikacija.

predpisanih

prometnih Nenamerno:

predpisov na progi.

opozorilo

in

popravek.
Namerno: diskvalifikacija.

14.

Dajanje napačnih informacij ali nastop Diskvalifikacija
pod

15.

drugim

imenom

ali

in

prijava

napačno disciplinski komisiji TZS zaradi

starostjo.

morebitnega suspenza.

Neupravičen nastop na tekmovanju.

Diskvalifikacija

in

prijava

disciplinski komisiji TZS zaradi
morebitnega suspenza.
16.

Ponavljajoče se kršitve tekmovalnih Diskvalifikacija
pravil.

in

prijava

disciplinski komisiji TZS zaradi
morebitnega suspenza.

17.

Jemanje nedovoljenih sredstev.

Kazni, kot jih predpisuje WADA,
[8].

18.

Tekmovanje

z

nepokritim

zgornjim 1.zaustavitev (»stop and go«)

delom telesa.
19.

2.diskvalifikacija

Prejemanje zunanje pomoči, tj. dajanje Diskvalifikacija

obeh

sotekmovalcu celo kolo, okvir, prednje ali tekmovalcev.
zadnje kolo, čelado, kolesarske čevlje,
tekaške čevlje ali kakšen drugi kos
opreme,

ki

donatorju

onemogoča

nadaljevati s tekmovanjem.
20.

Pridobitev

nepoštene

prednosti

s Diskvalifikacija.

pomočjo zunanjih vozil ali predmetov.
21.

Golota ali nespodobno izpostavljanje.

Diskvalifikacija.
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Ogrevanje na progi, ko na njej poteka 1. Opozorilo in odstranitev s
drugo tekmovanje.

proge,
2. sicer diskvalifikacija.

23.

Uporaba

nedovoljene

opreme

na 1. Opozorilo in popravek,

kolesarskem in/ali tekaškem delu proge, 2. sicer diskvalifikacija.
kot so slušalke, steklenice, telefoni ali
neustrezna oblačila.
24.

Tekmovanje v času suspenza.

Diskvalifikacija

in

prijava

disciplinski komisiji TZS zaradi
morebitnega

podaljšanja

suspenza ali izključitve.
Start
25.

Start pred startnim signalom.

Časovna kazen 10-30 sek (»time
penalty«).

26.

Menjava startnega mesta, potem ko je bil 1.Opozorilo in popravek,
že izbran.

27.

2. sicer diskvalifikacija.

Blokiranje več kot enega startnega Diskvalifikacija.
mesta.

Plavanje
28.

Nošenje plavalnega dresa, ki pokriva 1.Opozorilo in popravek,
katerikoli del rok pod ramami in/ali 2. sicer diskvalifikacija.
katerikoli del nog pod koleni, ko uporaba
neoprenske obleke ni dovoljena.

Menjave
29.

Neustrezna

namestitev

kolesa

v Med tekmo časovna kazen 10-30

menjalnem prostoru, tj. zunaj mesta, ki je sek (»time penalty«)
tekmovalcu dodeljeno, ali na način, ki
ovira ostale tekmovalce.
30.

Vožnja

s

kolesom

po

menjalnem Časovna kazen 10-30 sek (»time

prostoru.
31.

Puščanje

penalty«)
opreme izven določenega Časovna kazen 10-30 sek (»time

mesta v menjalnem prostoru.

penalty«)
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32.

Nameščanje

TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE
Tekmovalna pravila
oznak v menjalnem 1. Opozorilo in popravek,

prostoru.

2. sicer odstranitev oznak in
opreme za označevanje s strani
tehničnega osebja, brez da bi bil
tekmovalec o tem obveščen.

Kolesarjenje
33.
34.

Premikati se naprej na kolesarskem delu 1.zaustavitev (»stop and go«)
proge brez kolesa.

2.diskvalifikacija

Vožnja v zavetrju, ko ta ni dovoljena.

1.časovna kazen 1-5 min (»time
penalty«),
2.diskvalifikacija.

35.

Nezapeta ali nevarno zapeta kolesarska 1. zaustavitev (»stop and go«)
čelada na kolesarskem delu proge.

36.

Nezapeta ali nevarno zapeta kolesarska Časovna
čelada ob stiku s kolesom v T2.

37.

kazen

10-30

sek.

(»penalty«).

Snemanje čelade na kolesarskem delu 1.zaustavitev (»stop and go«)
proge, tudi če je to med zaustavitvijo.

38.

2.diskvalifikacija.

2.diskvalifikacija.

Nenošenje čelade na kolesarskem delu Diskvalifikacija.
proge.

Tek
39.

Plazenje na tekaškem delu proge.

Diskvalifikacija.

40.

Tek skupaj s tekmovalci, ki so en krog ali 1. zaustavitev (»stop and go«)
več krogov spredaj.

2. diskvalifikacija.

41.

Tek s čelado.

Diskvalifikacija.

42.

Uporaba predmetov na progi za pomoč Časovna
pri teku v ovinkih.

kazen

10-30

sek

(»penalty«).

Ekipna tekmovanja
43.

Menjava na ekipnem tekmovanju je Časovna kazen 10 s (»penalty«).
opravljena izven menjalnega prostora.
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Neopravljena
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menjava na ekipnem Diskvalifikacija.

tekmovanju.
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4 Letne tekmovalne licence TZS
Letna tekmovalna licenca TZS tekmovalcu omogoča nastop na tekmovanjih za državno
prvenstvo, slovenski pokal in na mednarodnih tekmovanjih pod okriljem Mednarodne
Triatlonske Zveze (ITU) tako v ekipni kot v posamični konkurenci. Tekmovalna licenca
omogoča tudi uvrstitev v skupni razvrstitvi slovenskega pokala.
S tekmovalno licenco lahko tekmovalci pridobijo tudi nekatere druge ugodnosti, ki jih določi
UO TZS.

4.1 Vloga za pridobitev licence
Za pridobitev tekmovalne licence TZS mora tekmovalec pravočasno oddati pravilno
izpolnjeno »Vlogo za pridobitev tekmovalne licence TZS«, ki je potrjena s strani kluba, ki je
član TZS in katerega član je tekmovalec (PRILOGA 1).
Če so izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev licence, TZS izda tekmovalno licenco, ki velja do
konca koledarskega leta, pri čemer se enemu tekmovalcu lahko izda le ena licenca, ne glede
na to, da je tekmovalec član več klubov.

4.2 Pogoji za pridobitev licence
Klub, za katerega želi tekmovalec nastopati, mora biti član TZS in mora imeti poravnane vse
obveznosti iz naslova članarin in stroškov izdaje licenc.
Pri tekmovalcih mlajših od 18 let morajo za licenco zaprositi starši ali zakoniti zastopniki, ki
izpolnijo in podpišejo vlogo za pridobitev licence.

4.3 Registracijski roki
Vloga za pridobitev licence mora biti dostavljena sekretarju TZS najkasneje do zadnjega dne
v mesecu februarju tekočega leta.
Isti rok velja tudi za vložitev vloge za tekmovalca, ki je preteklo koledarsko leto že imel
licenco TZS, a prestopa v nov klub, ki je preteklo koledarsko leto že bil član TZS, pri čemer
mora priložiti tudi izpisnico iz starega kluba (prestopno izjavo).
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Vloga za pridobitev licence mora biti dostavljena sekretarju TZS najkasneje do zadnjega dne
v mesecu marcu tekočega leta, če tekmovalec, ki je preteklo koledarsko leto že imel licenco
TZS, prestopa v nov klub, ki preteklo koledarsko leto še ni bil član TZS in je bil registriran v
tekočem koledarskem letu do konca meseca februarja. Vlogi mora tekmovalec priložiti tudi
izpisnico iz starega kluba (prestopno izjavo).
Nepopolno izpolnjene vloge se vrnejo klubom, ki morajo dopolnitve in popravke
posredovati sekretarju TZS najkasneje v roku 15 dni od prejema zahteve za dopolnitve
oziroma popravke.
TZS lahko tekmovalcu izjemoma izda tekmovalno licenco tudi sredi leta, vendar le če
tekmovalec nastopa za isti klub kot prejšnje koledarsko leto ali pa v prejšnjem koledarskem
letu tekmovalne licence TZS ni imel.
Tekme, ki se jih je tekmovalec udeleži brez veljavne licence, se ne štejejo v skupni seštevek
za slovenski pokal, tekmovalec prav tako ni uvrščen na tekmovanju za državno prvenstvo.

4.4 Stroški izdaje tekmovalnih licenc
Višino zneska za izdajo tekmovalne licence enkrat letno določi UO TZS.
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5 Plavalni del tekmovanja
5.1 Splošna pravila
Organizator tekmovanja mora vsaj eno (1) uro pred začetkom tekmovanja pod
nadzorstvom glavnega sodnika tekmovanja izmeriti temperaturo vode. Merjene se izvede
na sredini plavalne proge in še na dveh (2) drugih mestih plavalne proge na globini 60 cm,
pri čemer je najnižja izmerjena temperatura vode verodostojna temperatura.
Organizator mora temperaturo vode označiti na vidnem mestu tekmovališča eno (1) uro
pred predvidenim začetkom tekmovanja, hkrati mora biti označena tudi morebitna časovna
omejitev plavalnega dela.
V primeru, da so dovoljene neoprenske obleke, mora to organizator tekmovanja objaviti na
istem mestu, kjer je označena temperatura vode.
V primeru neugodnih vremenskih razmer lahko organizator tekmovanja prestavi začetek
tekmovanja, pri čemer se začetek tekmovanja lahko prestavlja le v razmakih po 15 minut.
Prestavitev začetka tekmovanja in nov točen čas začetka tekmovanja mora organizator
javno oznaniti.
Tekmovalec lahko plava katerikoli plavalni stil, lahko hodi. Potapljanje je strogo
prepovedano, razen na štartu (če je to potrebno) in na ponovnih vstopih v vodo pri
tekmovanjih z več krogi.
Dovoljena je stoja in hoja po dnu na startu in cilju, vendar tekmovalec ne sme uporabiti
dna, plavajočih ali stacionarnih objektov za dosego prednosti pred ostalimi tekmovalci.
Iz varnostnih razlogov je dovoljeno počivanje na vrveh in bojah ob tekmovalni progi.
Tekmovalec, ki se znajde v težavah, lahko prosi za pomoč tako, da dvigne roko iz vode in
pokliče pomoč. Tekmovalec, ki mu je bila nudena pomoč, ne sme nadaljevati s
tekmovanjem.
Ob zaključku plavalnega dela lahko sodnik ali uradno osebje organizatorja pomaga
izmučenim tekmovalcem iz vode, pri čemer to ne vpliva na rezultat tekmovalca.
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Pred začetkom tekmovanja se lahko na zahtevo organizatorja tekmovalcem na noge in/ali
roke napiše njihove startne številke z vodoobstojnim pisalom.

5.2 Oprema
Minimalna tekmovalna oprema za moške tekmovalce so neprosojne kopalke, za ženske
tekmovalke pa enodelne ali dvodelne neprosojne kopalke.
Dovoljena je uporaba tekmovalnih dresov, ki jih dovoljujejo pravila Mednarodne
Triatlonske Zveze [2].
Tekmovalci morajo na plavalnem delu nositi plavalno kapo, v primeru da je ta del
tekmovalnega paketa, ki ga zagotovi organizator.
Uporaba plavalnih očal in ščipalke za nos je dovoljena.
Uporaba neoprenskih plavalnih oblek je dovoljena le izjemoma, kadar je to posebej
objavljeno oziroma je temperatura vode pod določeno mejo (Tabeli Napaka! Vira
klicevanja ni bilo mogoče najti. in Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.).
Sestavljena je lahko največ iz treh kosov, in sicer iz pokrivala ali kape, zgornjega in
spodnjega dela ter mora biti v skladu s pravili Mednarodne plavalne zveze, [5].
V primeru nizkih temperatur vode se lahko za zagotavljanje varnosti na plavalnem delu
uvede časovna omejitev v skladu s spodnjima tabelama 2 in 3.
Uporaba neoprenskih plavalnih oblek je obvezna oziroma je prepovedana pri temperaturah
za določene razdalje in kategorije skladno s spodnjima tabelama 2 in 3.
Tabela 2: Uporaba neoprenskih oblek in časovna omejitev za plavalni del na tekmovanju za
državno prvenstvo
Plavalna razdalja Prepovedano nad Obvezno pod Časovna omejitev
do 300 m

20° C

14° C

10 min

301-750 m

20° C

14° C

20 min

751-1500 m

20° C

14° C

30 min

1501-3000 m

22° C

16° C

1h 15 min

3001-4000 m

22° C

16° C

1h 45 min
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Tabela 3: Uporaba neoprenskih oblek in časovna omejitev za plavalni del na ostalih
tekmovanjih pod okriljem TZS
Plavalna razdalja Prepovedano nad Obvezno pod Časovna omejitev
do 300 m

22° C

14° C

20 min

301-750 m

22° C

14° C

30 min

751-1500 m

22° C

14° C

1h 10 min

1501-3000 m

24,5° C

16° C

1h 40 min

3001-4000 m

24,5° C

16° C

2h 15 min

Uporaba umetnih pripomočkov, kot so vesla, lopatke, nogavice, rokavice, plavuti ter
oprema, ki povečuje plovnost, ni dovoljena.
Plavalne neoprenske obleke, debelejše od 5 mm, niso dovoljene, [2].
Uporaba le spodnjega dela plavalne obleke ali neoprenskih nogavic ni dovoljena.
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6 Kolesarski del tekmovanja
6.1 Splošna pravila
Tekmovalci morajo spoštovati cestno prometne predpise in upoštevati navodila tehničnega
osebja organizatorja. V primeru nesreče morajo tekmovalci mimo kraja nesreče voziti z
zmanjšano hitrostjo in z največjo previdnostjo.
Vožnja v menjalnem prostoru je prepovedana.
Tekmovalci morajo imeti na kolesarskem delu pokrit tudi zgornji del telesa.
Tekmovalci so dolžni poskrbeti za tehnično brezhibnost koles in lahko v primeru okvare ali
poškodbe napako odpravijo le sami.
Tekmovalec lahko zamenja vse dele kolesa, izjema je le okvir kolesa.
Na kolesarskem delu tekmovanja je dovoljena pomoč le s strani tehničnega osebja
organizatorja in medicinskega osebja.
Tekmovalcem je prepovedano sprejeti pomoč ostalih tekmovalcev ali pomočnikov. Izjema
so ekipna tekmovanja, kjer si lahko tekmovalci iste ekipe med seboj pomagajo.

6.2 Vožnja v zavetrju
Vožnja v zavetrju je dovoljena na vseh tekmovanjih razen na srednjih in dolgih triatlonih in
duatlonih.
Tudi na tekmovanjih, na katerih je vožnja v zavetrju dovoljena, je zavetrje za tekmovalci
nasprotnega spola prepovedano.
V primeru, da v je vožnja v zavetrju prepovedana, veljajo pravila Mednarodne Triatlonske
Zveze, [3].

6.3 Oprema
Kolo mora ustrezati pravilom Mednarodne kolesarske zveze, [4].
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Nekatere tehnične zahteve za kolesa na tekmovanjih, na katerih je vožnja v zavetrju
dovoljena:


dolgo je lahko največ 185 cm,



široko je lahko največ 50 cm,



pripomočki, ki zmanjšujejo zračni upor, so prepovedani,



oba obroča morata biti enake velikosti,



polni zadnji obroč je prepovedan,



kolo ali obroči ne smejo vsebovati mehanizmov, ki bi jih lahko pospeševala,



aerokrmilo je dovoljeno, pri čemer njegova skrajna točka ne sme segati preko
navidezne linije med obema skrajnima točkama zavorno-menjalnih ročic kolesa,



oba dela aerokrmila se morata dotikati ali biti povezana s trdnim tovarniškim
vmesnim delom (mostom),



na aerokrmilu niso dovoljene dodatne zavore ali prestavne ročke,



kolo mora imeti delujoč zavorni mehanizem za oba obroča,



kolo mora biti ustrezno označeno s startno številko tekmovalca, če je številka del
tekmovalnega paketa.

Za kategorije tekmovalcev mlajši dečki/deklice in mlajši je obvezna uporaba gorskega
kolesa, na katerem pa so lahko nameščene ožje pnevmatike, namenjene vožnji po asfaltnih
površinah.
Na tekmovanjih, kjer je vožnja v zavetrju prepovedana, se lahko uporablja kolo za vožnjo
na čas, ki mora ustrezati pravilom Mednarodne kolesarske zveze, [4].
Na celotnem kolesarskem delu tekmovanja je obvezna uporaba kolesarske čelade, ki mora
biti zapeta ves čas, ko je tekmovalec v stiku s kolesom.
Kolesarska čelada mora biti A-testirana, varnostno pregledana in ustrezno označena s strani
standardizacijskih in varnostnih institucij.
Prepovedane so kakršne koli spremembe na čeladi oziroma zamenjava katerega koli dela.
Čelade brez trde plastike (čelade iz stiroporja, tako imenovane ''klobase''), ki ne ustrezajo
varnostnim standardom, so prepovedane.
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Kontrolo ustreznosti čelade izvede sodnik pred začetkom tekmovanja, neposredno pred
vstopom tekmovalca v menjalni prostor.
Posoda za opremo, hrano in pijačo tekmovalca mora biti iz nezlomljivih materialov.
Prepovedana sta steklo in keramika.
Neobičajna ali nenavadna kolesa oziroma oprema so prepovedana, razen če glavni sodnik
ne odloči drugače že pred samim začetkom tekmovanja.
Štartna številka se mora med tekmovanjem videti in ne sem biti prikrojena, zmanjšana ali
kako drugače spremenjena. Na kolesarskem delu tekmovanja mora biti vidna na zadnjem
delu kolesarskega dresa.
Prepovedana je uporaba kakršnih koli avdio slušalk in mobilnega telefona.
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7 Tekaški del tekmovanja
7.1 Splošna pravila
Na tekaškem delu tekmovanja sta dovoljena tek in hoja, plazenje je prepovedano.
Na tekaškem delu tekmovanja morajo tekmovalci imeti pokrit tudi zgornji del telesa.
Tekmovalec zaključi tekmovanje v trenutku, ko s trupom prečka ciljno črto, pri čemer se
trenutek prečkanja ciljne črte z nogo, roko, glavo, vratom, boki ali rameni ne šteje kot
trenutek prihoda v cilj.

7.2 Oprema
Na tekaškem delu je obvezna uporaba tekaških copat. Tekmovalec ne sme teči bos.
Štartna številka se mora med tekmovanjem videti in ne sem biti prikrojena, zmanjšana ali
kako drugače spremenjena. Na tekaškem delu tekmovanja mora biti vidna na prednjem
delu tekaške opreme.
Prepovedana je uporaba kakršnih koli avdio slušalk in mobilnega telefona.
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8 Menjalni prostor
V menjalnem prostoru so lahko le stvari, ki jih tekmovalci potrebujejo za samo tekmovanje.
Tekmovalec lahko uporablja le njemu namenjen prostor v menjalnem prostoru, kamor
mora postaviti svoje kolo.
Tekmovalec mora vso opremo zložiti znotraj njemu namenjenega prostora, pri čemer ne
sme posegati v prostor drugega tekmovalca ali ostalega menjalnega prostora.
V primeru, da je predvidena posoda za opremo, je tekmovalec dolžan še neuporabljeno
opremo zložiti poleg posode, vendar znotraj njemu namenjenega prostora. V posodo pa je
dolžan zložiti vso opremo, ki jo je med tekmovanjem že uporabil.
Tekmovalec lahko kolesarske čevlje, očala, čelado in ostalo kolesarsko opremo namesti na
kolo.
Tekmovalec se ne sme dotikati ali premikati opreme ostalih tekmovalcev, hkrati pa tudi ne
sme ovirati dostopa sotekmovalcev do njihove opreme.
Tekmovalec v menjalnem prostoru ne sme na noben način ovirati sotekmovalcev ali jim
onemogočati, da ga prehitijo.
Tekmovalec se ne sme zadrževati na pretočnem območju menjalnega prostora.
Tekmovalec se lahko povzpne na kolo šele, ko prečka črto, ki označuje konec menjalnega
prostora (»mount line«) in mora sestopiti s kolesa pred črto, ki označuje začetek
menjalnega prostora (»dismount line«).
Golota v menjalnem prostoru je prepovedana.

24

TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE
Tekmovalna pravila

9 Tekmovanja
9.1 Tekmovalne kategorije
Uvrstitev posameznega tekmovalca v ustrezno kategorijo določa tekmovalčeva starost na
dan 31. 12. tekočega leta.
Tabela 4: Tekmovalne kategorije
Tekmovalna kategorija

Dopolnjena leta v tekočem letu

cicibani / cicibanke

7 do 9 let

mlajši dečki / mlajše deklice

10 in 11

starejši dečki / starejše deklice

12 in 13

Kadeti / kadetinje

14 in 15

mlajši mladinci / mlajše mladinke

16 in 17

starejši mladinci / starejše mladinke 18 in 19
člani I / članice I

20 do 29

člani II/ članice II

30 do 39

veterani I / veteranke I

40 do 44

veterani II / veteranke II

45 do 49

veterani III / veteranke III

50 do 54

veterani IV / veteranke IV

55 do 59

veterani V / veteranke V

nad 60

Tekmovalne kategorije za ženske in moške tekmovalce so enake.
Otrokom mlajšim od sedem (7) let nastop na uradnih tekmovanjih pod okriljem TZS ni
dovoljen.
Organizator lahko uporablja drugačno razvrstitev v posamezne kategorije le na
tekmovanjih, ki ne štejejo za državno prvenstvo ali slovenski pokal.
Na mednarodnih tekmovanjih, uvrščenih v uradni koledar Mednarodne Triatlonske Zveze
(ITU), se morajo uporabljati uradne kategorije Mednarodne Triatlonske Zveze, [2], ki pa niso
nujno enake kategorijam po tem Pravilniku.
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9.2 Uradne tekmovalne razdalje
9.2.1 Triatlon
Tabela 5: Tekmovalne razdalje, nazivi tekmovanj in kategorije, ki jim je nastop dovoljen

1

Plavanje

Kolesarjenje

Tek

Naziv tekmovanja

Kategorije

50 m

2 km

0,5 km

CICI TRIATLON

cicibani/ke; mlajši dečki/deklice

250 – 500 m

6,5 – 13 km

1,7 - 3,5 km

SUPER SPRINT TRIATLON

do 750 m

do 20 km

do 5 km

SPRINT TRIATLON

starejši dečki/deklice; kadeti/nje;
ml. mladinci/mladinke1
mlajši mladinci/mladinke in starejši

1500 m

40 km

10 km

OLIMPIJSKI TRIATLON

starejši mladinci/mladinke in starejši

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

9.2.2 Duatlon
Tabela 6: 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/ke; mlajši dečki/deklice

2 km

8 km

1 km

SUPER SPRINT DUATLON

5 km

20 km

2,5 km

SPRINT DUATLON

starejši dečki/deklice; kadeti/nje;
ml. mladinci/mladinke1
mlajši mladinci/mladinke in starejši

40 km

5 km

KRATKI DUATLON

starejši mladinci/mladinke in starejši

10 km
1 Mlajši

mladinci nastopajo na super sprint razdalji le v primeru, ko ni organiziranega tekmovanja na sprint razdalji.

9.2.3 Akvatlon
Tabela 7: 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/ke

-

50 m

500 m

CICI AKVATLON

cicibani/ke

500 m

200 m

500 m

SUPER SPRINT AKVATLON

mlajši dečki/deklice

-

200 m

1 km

SUPER SPRINT AKVATLON

mlajši dečki/deklice

1 km

400 m

1 km

SUPER SPRINT AKVATLON

starejši dečki/deklice; kadeti/nje; ml.
mladinci/mladinke1

-

400 m

2 km

SUPER SPRINT AKVATLON

starejši dečki/deklice; kadeti/nje; ml.
mladinci/mladinke1

2,5 km

1000 m

2,5 km

SPRINT AKVATLON

mlajši mladinci/mladinke in starejši

-

1000 m

5 km

SPRINT AKVATLON

mlajši mladinci/mladinke in starejši

5 km

2000 m

5 km

KRATKI AKVATLON

starejši mladinci/mladinke in starejši

-

2000 m

10 km

KRATKI AKVATLON

starejši mladinci/mladinke in starejši

1 Mlajši

mladinci nastopajo na super sprint razdalji le v primeru, ko ni organiziranega tekmovanja na sprint razdalji.

26

TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE
Tekmovalna pravila
9.2.4 Kros triatlon
Tabela 8: Tekmovalne razdalje, nazivi tekmovanj in kategorije, ki jim je nastop dovoljen
Plavanje

Gorsko

Kros tek

Naziv tekmovanja

Kategorije

kolesarjenje
50 m

1 km

400 m

CICI KROS TRIATLON

cicibani/ke; mlajši dečki/deklice

250 m

5-6 km

1,5-2 km

500 m

10-12 km

3-4 km

SUPER SPRINT KROS
TRIATLON
SPRINT KROS TRIATLON

starejši dečki/deklice; kadeti/nje;
ml. mladinci/mladinke1
mlajši mladinci/mladinke in starejši

1000-1500 m

20-30 km

6-10 km

KRATKI KROS TRIATLON

starejši mladinci/mladinke in starejši

1 Mlajši

mladinci nastopajo na super sprint razdalji le v primeru, ko ni organiziranega tekmovanja na sprint razdalji.

Organizatorju tekmovanja se dopušča do 10 % odstopanje od uradnih tekmovalnih razdalj.
V primeru večjega odstopanja mora organizator tekmovanja vsaj 30 dni pred samim
tekmovanjem pridobiti soglasje UO TZS in posamezne dolžine tekmovalnih disciplin navesti
v razpisu.
Organizator lahko na tekmovanjih, ki ne štejejo za državno prvenstvo ali slovenski pokal,
predpiše tudi drugačne razdalje posameznih tekmovanj.
Za vse ostale športne panoge in razdalje se upoštevajo pravila Mednarodne Triatlonske
Zveze (ITU, [2]).

9.3 Starostne omejitve
Starostne omejitve so opredeljene s tabelami 4, 5, 6, 7 in 8.

9.4 Podelitev medalj, priznanj in denarnih nagrad
Organizator podeli medalje oziroma priznanja prvim trem tekmovalcem v posamezni
kategoriji.
Vrstni red podeljevanja medalj oziroma priznanj je naslednji: najprej se podeli medalja
oziroma priznanje za tretje mesto, nato za drugo in na koncu za prvo mesto.
Za absolutne rezultate lahko organizator podeli pokale.
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Na državnem prvenstvu mora organizator v članski kategoriji povabiti na oder vsaj prvih pet
tekmovalcev.
V primeru, da organizator podeljuje tudi denarne nagrade, morajo biti te določene in javno
objavljene pred samim začetkom tekmovanja.
Tekmovalec, ki prejme denarno nagrado, se mora identificirati in potrditi prejem denarne
nagrade.

9.5 Državno prvenstvo
Na tekmah za državno prvenstvo so uvrščeni le tekmovalci, ki so slovenski državljani in
imajo veljavno tekmovalno licenco za tekoče leto. V primeru dvojnega državljanstva je
lahko posameznik na državnem prvenstvu uvrščen le v primeru, da je pri Mednarodni
Triatlonski Zvezi (ITU) zabeležen kot slovenski državljan.
Državno prvenstvo za posamezno disciplino se lahko organizira za naslednje kategorije
tekmovalcev (za oba spola velja enako):


triatlon:
- starejši dečki/deklice,
- kadeti/kadetinje,
- mladinci/mladinke (mlajši in starejši),
- starostne kategorije,
- ekipna tekmovanja,
- absolutno,



dolgi triatlon:
- starostne kategorije,
- absolutno,



duatlon:
- starejši dečki/deklice,
- kadeti/kadetinje,
- mladinci/mladinke (mlajši in starejši),
- starostne kategorije,
- ekipna tekmovanja,
- absolutno,
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akvatlon:
- starejši dečki/deklice,
- kadeti/kadetinje,
- mladinci/mladinke (mlajši in starejši),
- starostne kategorije,
- absolutno,



zimski triatlon in kros triatlon:
- mladinci/mladinke (mlajši in starejši),
- starostne kategorije,
- absolutno,



paratriatlon:
- PT1 (športniki na invalidskih vozičkih),
- PT2 (športniki s težjimi telesnimi okvarami),
- PT3 (športniki s srednje težkimi telesnimi okvarami),
- PT4 (športniki z lažjimi telesnimi okvarami),
- PT5 (športniki z delno ali popolno okvaro vida).

Mladinska kategorija se lahko loči na mlajše in starejše mladince, odvisno od števila
prijavljenih na prvenstvo.

9.6 Slovenski pokal
Slovenski pokal je skupek večjega števila tekmovanj različnih uradno priznanih razdalj
posamezne športne panoge pod okriljem TZS. Točkovanje na posameznem tekmovanju, ki
šteje za slovenski pokal, je določeno v tem Pravilniku in predstavlja osnovo za določitev
končnih rezultatov, pri čemer je točkovanje na vseh tekmah za slovenski pokal
enakovredno.
Seznam tekem, ki štejejo za slovenski pokal, določi UO TZS, pri čemer odpoved posamezne
tekme ne vpliva na končni seštevek točk posameznega tekmovalca.
Za posamezno tekmovanje za slovenski pokal lahko UO TZS v sodelovanjem z generalnim
pokroviteljem tekmovanja določi ime tekmovanja.
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V slovenskem pokalu posamezne športne panoge lahko tekmujejo le tekmovalci z
veljavnimi tekmovalnimi licencami, pri čemer lahko v pokalu nastopajo tudi tuji državljani z
veljavno tekmovalno licenco TZS.
Pri kategorijah starejši dečki/deklice in starejši se seštevajo točke tekmovanj za slovenski
pokal po posamezni športni panogi (npr. samo triatlon).
Pri kategorijah mlajši dečki/deklice in mlajši pa se seštevajo točke tekmovanj za slovenski
pokal vseh športnih panog.
V primeru, da imajo po zaključku zadnjega tekmovanja, ki šteje za slovenski pokal, dva ali
več tekmovalcev iste kategorije enako število točk, se mesta razdelijo glede na uvrstitev na
tekmovanju za državno prvenstvo v razdalji olimpijski triatlon ali sprint triatlon, pri čemer
se upošteva rezultat s tekmovanja, kjer je nastopilo več licenciranih tekmovalcev v vseh
kategorijah skupaj. V kategorijah mlajši dečki/mlajše deklice in mlajši se v primeru, da imajo
po zaključku zadnjega tekmovanja, dva ali več tekmovalcev iste kategorije enako število
točk, mesta delijo.
V tekmovanjih, ki štejejo za slovenski pokal, se uporabljajo uradne razdalje in kategorije
TZS, določene v tem Pravilniku, ki se ne združujejo.
Tabela 9: Sistem točkovanja na tekmah za slovenski pokal
Mesto

Tekma za slovenski pokal

Tekma državnega prvenstva

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

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
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Število točk posameznega tekmovalca in skupna razvrstitev vseh uvrščenih tekmovalcev v
slovenskem pokalu se tekom tekmovalne sezone vodi sproti in javno objavlja.
Končne rezultate mora sekretar TZS objaviti naslednji dan po končanem zadnjem
tekmovanju, ki šteje za slovenski pokal.
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. točko tega
Pravilnika.
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10 Osebje na tekmovanju
Tekmovanje nadzira tehnični delegat in skrbi, da tekmovanje poteka v skladu s tem
Pravilnikom in pravili Mednarodne triatlonske zveze, [2]. Tehničnega delegata določi TZS v
sodelovanju z organizatorjem tekmovanja.
Tehnični delegat lahko opozarja na nepravilnosti in sodeluje z glavnim sodnikom, vendar
nima pooblastil za vmešavanje v samo tekmovanje oziroma nima možnosti izreka
kaznovalnega ukrepa. Po tekmovanju je tehnični delegat dolžan napisati poročilo, v
katerem mora navesti morebitne kršitve in priporočila za njihovo odpravo. Poročilo je
dolžan v roku 3 (treh) dni po zaključku tekmovanja poslati sekretarju TZS.
Skupina ustrezno usposobljenih sodnikov z veljavnimi licencami sodi tekmovanje. Pomoč
jim lahko nudijo redarji in prostovoljci ob progi.
Sodnik ima naslednje dolžnosti:


mora biti neodvisen in nepristranski,



pred izrekom kaznovalnega ukrepa se mora prepričati o storjeni nepravilnosti,



o vseh izrečenih kaznovalnih ukrepih mora poročati glavnemu sodniku,



mora biti prisoten na informativnem sestanku pred tekmovanjem.

Samo sodnik lahko izreče kaznovalni ukrep, če oceni da za to obstajajo razlogi.
Delo sodnikov nadzira glavni sodnik, ki je določen s strani TZS v sodelovanju z
organizatorjem tekmovanja. Podatke o glavnem sodniku na tekmovanju mora organizator
sporočiti tehničnemu delegatu pred samim začetkom tekmovanja.
Glavni sodnik potrdi odločitev ostalih sodnikov ali jo spremeni, pri čemer je njegova
odločitev dokončna. Glavni sodnik tudi odloča o stvareh, ki niso pokrita s tem pravilnikom
ali pravili Mednarodne triatlonske zveze, [2].
Tekmovanje lahko nadzira tudi medicinski inšpektor, ki ga določi TZS v sodelovanju z
organizatorjem.
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11 Pritožba
11.1 Pritožbena komisija
Pred vsakim tekmovanjem pod okriljem TZS je potrebno sestaviti pritožbeno komisijo in
seznam njenih članov javno objaviti. Objaviti je potrebno tudi čas in kraj sestanka
pritožbene komisije neposredno po tekmovanju.
Pritožbeno komisijo sestavljajo trije (3) člani, in sicer:


glavni sodnik tekmovanja,



tehnični delegat tekmovanja in



predstavnik organizatorja.

Pritožbena komisija odločitve sprejema z večino, pri čemer so glasovi članov komisije
enakovredni.
Člani pritožbene komisije morajo biti nepovezani s samo pritožbo, v nasprotnem primeru
je potrebno člane komisije zamenjati.
Na zahtevo pritožbene komisije morajo v postopku pritožbene komisije sodelovati vsi
sodniki, redarji in prostovoljci, ki so bili na tekmovanju prisotni.
Pritožba se lahko vloži v naslednjih primerih:


neprimerno ali nešportno obnašanje tekmovalcev,



nespoštovanje pravil v zvezi z opremo tekmovalcev,



pritožbe v zvezi z merjenjem časa ali rezultatov,



kršitve pravil tega Pravilnika, oziroma če določenega področja ta Pravilnik ne ureja,
kršitve pravil ITU, [2], UCI, [4], FINA, [5], IAAF, [6], ali FIS, [7],



v primeru nestrinjanja z odločitvami sodnikov.

11.2 Pritožbeni postopek
Pritožbo lahko vloži tekmovalec ali njegov predstavnik. Pritožbo je potrebno vložiti na
pritožbeno komisijo.
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Pritožba mora biti podana v pisni obliki in mora biti vročena članu pritožbene komisije
skupaj z varščino. Višino zneska varščine enkrat letno določi UO TZS.
Varščina se v primeru pozitivno rešene pritožbe vrne tekmovalcu, ki je pritožbo vložil.
Pritožba mora biti podana v roku 30 minut po končanem tekmovanju.
V primeru prejema pritožbe se mora pritožbena komisija sestati na za to predhodno
predvidenem kraju in ob uri, ki je bila določena pred samim tekmovanjem.
Na sestanku pritožbene komisije morata biti prisotna tako tekmovalec, ki pritožbo vlaga,
oziroma njegov predstavnik kot tudi tekmovalec, zoper katerega se pritožba vlaga, oziroma
njegov predstavnik.
V primeru, da tekmovalec, ki je vložil pritožbo, ali njegov predstavnik na sestanku
pritožbene komisije ni prisoten, se pritožba smatra kot neutemeljena in jo komisija zavrže.
V primeru, da kdo izmed ostalih udeležencev postopku (sotekmovalci, sodniki, varnostniki,
prostovoljci, priče...) na sestanku pritožbene komisije ni prisoten, se lahko odločitev
sprejme v njegovi odsotnosti.
Odločitev pritožbene komisije se udeležencem najprej posreduje ustno, naknadno se
sestavi zapisnik sestanka s sprejeto odločitvijo, ki ga podpišejo vsi člani pritožbene komisije.
Zapisnik se vroči vsem udeležencem v postopku in sekretarju TZS, najkasneje 8 dni po
zaključku tekmovanja.
Pritožbo na odločitev pritožbene komisije se lahko vloži na UO TZS v roku 15 dni po prejemu
pisnega zapisnika pritožbene komisije. Pritožbo lahko vloži le udeleženec v postopku ali
njegov predstavnik in mora biti podana pisno.
UO TZS lahko odločitev pritožbene komisije potrdi ali pa jo odpravi in sprejme drugačno
odločitev. Odločitev mora biti podana pisno in poslana vsem udeležencem v postopku v
roku 15 dni od prejema pisne pritožbe.
Pritožba na odločitev UO TZS je mogoča v okviru Slovenskega olimpijskega komiteja.
Pritožba na odločitev Slovenskega Olimpijskega komiteje je mogoča na Arbitražnem sodišču
za šport pri Mednarodnem olimpijskem komiteju v Švici.
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12 Ekipna tekmovanja
Ekipo sestavljajo trije (3) tekmovalci istega spola, člani istega kluba z veljavno licenco TZS,
pri čemer je minimalna starost tekmovalcev 12 let.
Ekipo lahko sestavljajo tudi štirje (4) tekmovalci, dva (2) moška in dve (2) ženski tekmovalki,
pri čemer morajo biti vsi člani istega kluba z veljavno licenco TZS in stari najmanj 12 let.
V posamezni ekipi je dovoljen en (1) tekmovalec, ki ni državljan RS, a je vseeno član istega
kluba in ima veljavno licenco TZS.
Na ekipnem tekmovanju se tekmovalci delijo na dve kategoriji, pri čemer se ekipa uvršča v
posamezno kategorijo gleda na starost najstarejšega tekmovalca v ekipi:


kategorija od 12 do 17 let (kjer morajo biti vsi tekmovalci mlajši od 18 let),



kategorija 18 let in starejši.

Ekipa mora določiti vodjo oziroma kapetana ekipe.
Ekipno tekmovanje poteka s startom prvega tekmovalca, ki mora opraviti vse discipline in
predati štafeto drugemu tekmovalcu, ki ravno tako opravi vse discipline in preda štafeto
zadnjemu tekmovalcu ekipe, katerega čas zaključka tekmovanja se šteje kot končni čas
ekipe.
Za ekipna tekmovanja posameznih športnih panog se uporabljajo razdalje, ki so navedene
v Tabeli 9 tega Pravilnika, in pravila Mednarodne triatlonske zveze, [2].
Tabela 10: Tekmovalne razdalje in starostne omejitve na ekipnih tekmovanjih, [2]
1. disciplina

2. disciplina

3. disciplina

Minimalna starost

Ekipni triatlon

250-300 m

5-8 km

1,5-2 km

12 let

Ekipni duatlon

2 km

8 km

1 km

12 let

Ekipni kros triatlon

200 m

4-5 km

1,2-1,6 km

12 let
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14 Priloge

PRILOGA 1 : VLOGA ZA PRIDOBITEV LETNE TEKMOVALNE LICENCE TZS
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PRILOGA 1 : VLOGA ZA PRIDOBITEV LETNE TEKMOVALNE LICENCE TZS
ime:
priimek:
naslov:
pošta in kraj:
EMŠO:
klub:
zaposlen/šola:
davčna številka:
številka kartice zdravstvenega zavarovanja:
e-mail:
želim prejemati e-mail obvestila TZS (obkroži):

DA

NE

Datum:

podpis tekmovalca
(za mlajše od 18 let je potreben

žig kluba

podpis odgovorne osebe
kluba

podpis staršev)
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