Triatlon z najdaljšo tradicijo na štajerskem tudi tokrat na odlični lokaciji Letnega
kopališča v Celju. Program tekmovanj je sledeč:
 CICI AKVATLON
 AKVATLON
 TRIATLON ZA VSAKOGAR
 ŠTAFETNI TRIATLON ZA VSAKOGAR
 SPRINT TRIATLON
 ŠTAFETNI SPRINT TRIATLON

KDAJ: nedelja, 12. avgust 2018. Prijave na dan dogodka možne od 8.00 ure dalje
KJE: Celje, Letno kopališče, Ljubljanska cesta
KDO: rekreativci, rekreativke, predstavniki slovenske vojske in najboljši slovenski triatlonci in tuji
tekmovalci
PRIJAVE: Prijave so možne preko spletne prijavnice ali na dan dogodka na prizorišču od 8.00 ure
dalje.

Deli dogodek na FB TUKAJ med prijatelji in znanci in jih povabi na triatlon.
Galerije iz lanskega dogodka si lahko ogledaš SPODAJ:
GALERIJA
GALERIJA
GALERIJA
GALERIJA

1
2
3
4

TRASE:
PLAVANJE: Plavalni del poteka v 50 m bazenu na Letnem kopališču v Celju, ob katerem je tudi
menjalni prostor. Predvidena temperatura vode je 23-24 stopinj celzija. Neoprenske obleke NE
BODO DOVOLJENE.
KOLESARJENJE: Kolesarska trasa po teka po Ljubljanski cesti, ki je ob Letnem kopališču in je v
celoti ravninska, nezahtevna, primerna za vse stopnje pripravljenosti. Kolesari se v krogih.
Dolžina kroga je 3.3 km. Triatlon za vsakogar 3 KROGI. Sprint triatlon 6 krogov.

TEK: Trasa teka je speljana ob Savinji delno po asfaltu in delno po peščeni pešpoti in je v celoti
ravninska. Dolžina kroga je 2.5 km. Na triatlonu za vsakogar udeleženci odtečejo 1 krog. Na
sprint triatlonu se teče 2 kroga. Trasa teka za akvatlon in cici akvatlon je speljana ob Savinji s
ciljem na Letnem kopališču.
MENJALNI PROSTOR T1 (iz plavanja na kolo) in T2 (iz kolesa na tek) sta neposredno ob
bazenskem kompleksu oddaljena cca 10 m.

OKREPČEVALNICE: Na trasah bomo zagotovili okrepčevalnice, na katerih bodo na voljo voda,
banane in energijska okrepčila.
TEKMOVALNA PRAVILA: so v skladu s pravili TZS Triatlonske Zveze Slovenije. Vožnja v zavetrju
je dovoljena, obvezna je uporaba čelade.
KATEGORIJE: so po pravilih TZS, Triatlonske zveze Slovenije.
DISCIPLINE:
 CICI AKVATLON: START 10.00, 50 m plavanja, 300 m teka (cicibani in cicibanke letnik
2007 in mlajši).
 AKVATLON: START 10.15, 200 m plavanja, 1000 m teka (mlajši dečki in mlajše deklice,
letnik 2005 in 2006).
 TRIATLON ZA VSAKOGAR START 11.00, 300 m plavanja, 10 km kolesarjenja, 2.5 km
teka (namenjen rekreativcem in začetnikom).
 ŠTAFETNI TRIATLON ZA VSAKOGAR START 11.00, (ženske, moške, mešane štafete):
300 m plavanja, 10 km kolesarjenja, 2.5 km teka (triatlonske štafete: eden tekmovalec
plava, drug kolesari, tretji teče ali duatlonske štafete: eden plava in kolesari, drugi teče).
 SPRINT TRIATLON in ŠTAFETNI SPRINT TRIATLON 12.00. V primeru prijavljenih
več kot 100 tekmovalcev DRUGA SKUPINA STARTA 12.20:
1. 750 m PLAVANJA,
2. 20 km KOLESARJENJA,
3. 5 km TEKA ali
4. štafete (triatlonske štafete: eden tekmovalec plava, drug kolesari, tretji teče ali duatlonske
štafete: eden plava in kolesari, drugi teče).

STARTNINE: Startnino lahko poravnate v pred prijavi s plačilom na TRR ali na dan tekmovanja
NAJKASNEJE 1 URO pred posameznim startom. Po zaključenih predprijavah ali na dan tekmovanja
je startnina višja.
Klubi za svoje člane pošljejo spisek nastopajočih posameznikov, EKIP in rekreativnih štafet v
excelovi datoteki na email prireditve@fatburn.si. Klubi lahko prijavijo poljubno število
tekmovalcev in ekip.
Na podlagi poslane prijave, Vam v roku 24 ur izstavimo elektronski predračun (original račun
prejmete na dan dogodka ob prevzemu številk), ki mora biti poravnan pred dogodkom. Prijava se
upošteva na dan plačila startnine. S sabo na dogodek obvezno prinesite potrdilo o vplačilu. Brez
plačane prijavnine NI NASTOPA.

PRED PRIJAVE SE SPREJEMAJO DO VKLJUČNO PONEDELJKA 6.8. DO 15.00 URE. Po tem
roku se cena startnine spremeni. Upošteva se datum vplačila startnin.
do 6.8. - 15:00
ure

od 7.8. - dalje in na
dan dogodka

UDELEŽENCI PREJMEJO:

AKVATLON - CICI AKVATLON

10,00 €

15,00 €

MALICA, DIPLOMA, MAJICA

TRIATLON ZA VSAKOGAR

20,00 €

25,00 €

MALICA, DIPLOMA, MAJICA

30,00 €

35,00 €

MALICA, DIPLOMA, MAJICA
(vsi člani)

28,00 €

33,00 €

40,00 €

45,00 €

DISCIPLINA / DATUM

ŠTAFETNI TRIATLON ZA
VSAKOGAR
SPRINT TRIATLON
ŠTAFETNI SPRINT TRIATLON

MALICA, DIPLOMA, MAJICA
MALICA, DIPLOMA, MAJICA
(vsi člani)

DNEVNA LICENCA ZA TEKMOVALCE, KI NIMAJO LICENCE TRIATLONSKE ZVEZE SLOVENIJE JE 5
EUR

ORGANIZATOR: ŠPORTNO DRUŠTVO SLOVENC, KOCENOVA ULICA 4, 3000 Celje, TRR SI56
0510 0801 5479 349 odprt pri A BANKI, sklic 00 12082018. Vse dodatne informacije: 070
777 237 NINO COKAN
OSTALO: Prireditev bo izvedena v vsakem vremenu. Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno
odgovornost in organizator ne odgovarja za škodne primere, poškodbe in nesreče, ki se zgodijo v
okviru tekmovanja. S podpisom na prijavnici in potrjeno spletno prijavo se udeleženci strinjajo z
razpisnimi pogoji. V primeru odpovedi nastopa zaradi bolezni ali poškodbe, do vključno 14 dni
pred dogodkom, vrnemo vplačilo zmanjšano za administrativne stroške v višini 5 EUR. Po tem
datumu do vključno 4 dni pred dogodkom vrnemo 50% že vplačane startnine. Po tem datumu
vplačane startnine zaradi neudeležbe ne vračamo. Za mlajše od 18 let je potreben podpis
skrbnika. Organizator si pridružuje pravico do spremembe razpisa.
PROJEKT PODPIRAJO:
GENERALNI POKROVITELJ, CINKARNA CELJE:

ČASTNI POKROVITELJ, MESTNA OBČINA CELJE:

GLAVNI POKROVITELJ, BIOBAZA:

URADNA TISKARNA, GRAFIKA ZLATEČAN:

POCINKOVALNICA CELJE:

REMONT:

URADNA VODA, VODA VILA:

LADJICA REGINA:

URADNA OPTIKA, OPTIKA TERŽAN:

ODLIČNO:

PLAVAJ, KOLESARI IN TECI Z NAMI

