Razpis regijskega prvenstva osnovnih šol v akvatlonu na Ptuju
(štajerska regija)

Terme Ptuj, Pot v Toplice 9, 2251 Ptuj
Petek 25.5.2018 od 9.30 do 13.30

1|S t r a n

ORGANIZATOR:
TRIATLON KLUB 3KM & TK MARATON PTUJ
v sodelovanju s TRIATLONSKO ZVEZO SLOVENIJE in TERMAMI PTUJ
Vodja tekmovanja: Robert Gostinčar, m: 031.332289

LOKACIJA:
Terme Ptuj, Pot v Toplice 9, 2251 Ptuj

DATUM:
Petek 25.5.2018 od 9.30 do 13.30

PRIJAVE:
Tekmujejo lahko učenci / učenke osnovnih šol in dijaki / dijakinje srednjih šol. Regionalno
tekmovanje Štajerske predstavlja izbirno tekmo za državno prvenstvo. Na državnem prvenstvu
5.6.2018 v Ljubljani lahko nastopijo le tekmovalci, ki se bodo na tekmovanje uvrstili preko izbirnih
tekmovanj v akvatlonu.
Potrditev prijave je obvezna. V prijavi je treba navesti ime in priimek tekmovalca, letnik rojstva in
ime osnovne oz. srednje šole. Štartnine ni.
Potrditev prijav sprejemamo do srede, 23.5.2018 na elektronski naslov: info@3km.si

TEKMOVALNE RAZDALJE:
• Najmlajše deklice/dečki (letnik 2007 in mlajši): 50 m plavanja – 500 m teka
• Mlajše deklice/dečki (letnik 2005, 2006): 50 (75) m plavanja – 1000 m teka
• Starejše deklice/dečki (letnik 2003, 2004): 100 m plavanja – 1000 m teka
• Srednješolci (letnik 2002, 2001, 2000, 1999): 150 m plavanja - 1500 m teka
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TEKMOVALNA DOLOČILA IN TEKMOVALNE PROGE:
Tekmuje se po tekmovalnih pravilih Triatlonske zveze Slovenije.
 Tekmovanje se prične s plavanjem, iz vode ob robu bazena in konča s tekom.
 Plava se po dolžini bazena in po desni strani proge.
 Prehod iz plavanja v tek poteka v menjalnem prostoru, kjer je obvezno obuvanje tekaških copat.
 V menjalnem prostoru se lahko nahajajo samo tekmovalci, njihova oprema in sodniki.
Tekmovanje je za posameznike in ekipno. Za ekipno tekmovanje se upoštevajo rezultati dveh
najvišje uvrščenih učencev / učenk oz. dijakov / dijakinj v posamezni kategoriji. Dosežek se točkuje
glede na število udeležencev v kategoriji. Prvo uvrščeni dobi eno točko, do zadnje uvrščenega, ki
dobi toliko točk, kolikor je udeležencev v skupini. Zmaga šola, ki je zbrala najmanj točk. Šola, ki v
posamezni kategoriji nima nastopajočega, dobi pribitek točk (število udeležencev + 1točka).
Plavalna proga:
 Plava se v bazenu (50 m).
 Razplavanje za posamezno kategorijo je omogočeno le 10 minut pred štartom.
 Vstop na bazen je dovoljen le tekmovalcem.
Tekaška proga:
 Teče se po parku in nasipu ob bazenu v predpisanih razdaljah.
 Tekmovalci lahko tečejo le v kopalkah ali dresih. Tečejo lahko le v zavezanih športnih
copatih.
Menjalni prostor:
 Vstop v menjalni prostor imajo le tekmovalci.
 Svojo opremo si tekmovalci pripravijo do pričetka tekmovanj (11.00) na označeno mesto za
posamezno kategorijo.
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URNIK TEKMOVANJA:
9.30-10.30 registracija tekmovalcev, predstavitev proge in tekmovanja
11.00 štart najmlajših dečkov
11.20 štart najmlajših deklic
11.40 štart mlajših dečkov
12.00 štart mlajših deklic
12.20 štart starejših dečkov
12.40 štart starejših deklic
13.00 štart srednješolcev (registracija tekmovalcev 9.30-12.30)
13.30 razglasitev rezultatov in podelitev priznanj
PRIZNANJA IN NAGRADE:
Po končanem tekmovanju za posamezno kategorijo bo podelitev priznanj trem najboljšim
v kategoriji.
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