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Razpis regijskega prvenstva osnovnih in srednjih šol Posavja in 
Dolenjske v akvatlonu 

(posavska in dolenjska regija) 
 

 
 

31. maj 2018 (četrtek) ob 13:00h 
Bazen Brestanica, Brestanica 
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V sodelovanju z 

       
 
             

 
 
TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE in TRIATLON KLUB KRŠKO 
organizirata 
 

“TRIATLON JE ZABAVEN” 

regijsko prvenstvo osnovnih in srednjih šol Posavja in 
Dolenjske v akvatlonu (plavanje + tek) 

 
 

IZVEDBA TEKMOVANJA IN PRIJAVE 

Triatlon klub Krško 
Ulica 11. novembra 47 
e.pošta: info@triatlon-krsko.si 
8273 Leskovec pri Krškem 
splet: www.triatlon-krsko.si 
Mob.: 041/390-087 - Matjaž Merhar 
 

KVALIFIKACIJE 

Regijsko prvenstvo osnovnih in srednjih šol Posavja in Dolenjske v akvatlonu. 
Bazen Brestanica, 31. maj 2018 (četrtek) ob 13:00. 
 

KATEGORIJE IN RAZDALJE 

KATEGORIJA LETNICA ROJSTVA RAZDALJA PLAVANJA RAZDALJA TEKA 

najmlajši OŠ 2007 in mlajši 50m 500m 

mlajši OŠ 2005 in 2006 50m 800m 

starejši OŠ 2003 in 2004 100m 1000m 

srednješolci ena kategorija 150m 1500m 

 
 
PRAVILA 

● Pravico nastopa imajo učenci osnovnih šol od letnika 2004 do 2011. 

● Pravico nastopa imajo učenci srednjih šol od letnika 2000 do 2003. 

● Tekmuje se brez premora med disciplinami plavanja in teka. 
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● Tekmovalcev ni dovoljeno, da tečejo bosi. 

● Na finale se uvrstijo najmanj prvi trije najbolje uvrščeni v vsaki kategoriji po spolu. V 

primeru številčno bolje obiskanih regijskih tekmovanj pa se število mest, ki vodi v 

finale po kategoriji poveča. 

● Na finalnem tekmovanju se tekmuje prav tako v akvatlonu (plavanje + tek). 
 

OPIS TEKMOVANJA 

● Učenci najprej plavajo (štart iz vode), potem splezajo iz bazena (pomagajo jim lahko 

učitelji), si obujejo tekaške copate (v označenem menjalnem prostoru ob bazenu) in 

tečejo po tekaški trasi do cilja. 
 

URNIK TEKMOVANJA 

12.00-12.45 Prijave in prevzem štartnih številk 

13.00 Štart kategorije najmlajših 

13.30 Štart kategorije mlajših 

14.00 Štart kategorije starejših 

14.30 Štart srednješolcev 

15.00 Podelitev priznanj in zaključek tekmovanja 

 

OPREMA 

● Obvezna oprema: kopalke, tekaški copati. 

● Dodatna oprema: plavalna očala, plavalna kapa, dres, majica, nogavice, brisača. 

 

PRIJAVA 

● Prijave potekajo preko ŠŠT spletne aplikacije https://app.sport.si 

● Hkrati pošljite prijave tudi na e-naslov: info@triatlon-krsko.si (ime, priimek, letnica 

rojstva in OŠ/SŠ) 

● Vodja tekmovanja: Matjaž Merhar, mob.: 041/390-087 

● Štartnine ni. 
 

https://app.sport.si/
mailto:info@triatlon-krsko.si

