POGOJI in PRAVILA
za člane Age Group reprezentance
Triatlonske zveze Slovenije

Ljubljana, 5.1. 2019
Pripravil Miro Kregar/Bojan Trojar

Pogoji, pravila in seznam Age Group reprezentance TZS

Vsebina
ODGOVORNI ZA DELO

3

AKTIVNOSTI AGE GROUP TRIATLONSKE REPREZENTANCE

4

STAROSTNE KATEGORIJE AGE GROUP REPREZENTANCE TZS

4

POGOJI ZA VSTOP V AGE GROUP REPREZENTANCO TZS

4

POGOJI ZA VSTOP V AGE GROUP REPREZENTANCO V AKVATLONU, DUATLONU, AQUABIKE,
KROS IN ZIMSKEM TRIATLONU
6
UGODNOSTI IN OBVEZNOSTI ČLANOV AGE GROUP REPREZENTANCE

6

NAGRADE ZA USPEŠNE NASTOPE

6

DOLŽNOSTI ČLANOV AGE GROUP REPREZENTANCE TZS

7

PRIJAVE NA TEKMOVANJA

7

DODATNA DOLOČILA

8

2|S t r a n

Triatlonska zveza Slovenije

Pogoji, pravila in seznam Age Group reprezentance TZS

ODGOVORNI ZA DELO
Age Group reprezentanca TZS ima svojega selektorja in pomočnika, ki skrbita za
pravilne postopke izbire članov (glede na predstavljene pogoje navedene v
dokumentu), kandidatom posredujeta informacije o možnih prijavah na
tekmovanja, in ob množičnejši udeležbi uredita vse potrebno za morebiten
skupinski prevoz in prenočišče.
Selektor razsoja v primeru nesporazumov oz. potrebe po subjektivnih ocenah.
Prav tako poskuša pridobiti tudi sponzorska sredstva za pokritje stroškov bonitet
in nagrad, prevozov in nastanitev.
 Miro Kregar, selektor Age Group reprezentance, miro.kregar@siol.net


Bojan Trojar, pomočnik selektorja Age Group reprezentance,
bojan.trojar@gmail.com
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AKTIVNOSTI AGE GROUP TRIATLONSKE REPREZENTANCE
Age Group triatlonska reprezentanca je sestavljena iz tekmovalk in tekmovalcev,
ki imajo v tekočem letu licenco Triatlonske zveze Slovenije in so bili povabljeni s
strani selektorja po kriterijih za vstop v reprezentanco. Člani reprezentance se
izbirajo glede na starostne kategorije in zastopajo Slovenijo na mednarodnih
tekmovanjih pod okriljem mednarodne triatlonske zveze ITU ali evropske
triatlonske zveze ETU.

STAROSTNE KATEGORIJE AGE GROUP REPREZENTANCE TZS
Na mednarodnih tekmovanjih pod okriljem ITU lahko nastopijo Age Group
tekmovalci v kategorijah predstavljenih v tabeli 2
Tabela 1: Starostne kategorije Age Group triatlonske reprezentance Slovenije (M + Ž)

20 - 24
50 - 54

25 - 29
55 - 59

30 - 34
60 - 64

35 - 39
65 - 69

40 - 44
70 - 74

45 - 49
75 - 79

POGOJI ZA VSTOP V AGE GROUP REPREZENTANCO TZS
1. Kandidati za Age Group reprezentanco v tekočem koledarskem letu se
izbirajo glede na rezultate tekmovanj prejšnjega koledarskega leta. (Se
pravi rezultati 2018 štejejo za amatersko reprezentanco v 2019, itd.)
2. Če kandidat za AGR TZS uspešno nastopi tekom sezone na DP ali EP / SP in
zadosti kriterijem za nastop na EP / SP ter je še dovolj časa za prijavo na
EP / SP (min 40 dni), potem lahko nastopi še v isti sezoni na EP / SP.
3. Tekmovanja, kjer tekmovalci na osnovi uvrstitev in zaostankov za
prvouvrščenimi lahko postanejo kandidati za Age Group reprezentanco:
a. DP sprint, standard, srednji in dolgi triatlon
b. DP kros in zimski triatlon
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c. DP akvatlon, duatlon, aquabike
d. Evropsko (ETU) in svetovno prvenstvo (ITU)
4. Državni prvaki po starostnih kategorijah postanejo kandidati za člane Age
Group reprezentance A, do 10% zaostanka za prvaki po starostnih
kategorijah so kandidati za reprezentanco B, do 20% zaostanka za prvaki
po starostnih kategorijah so kandidati za reprezentanco C.
5. Nastopi na evropskih prvenstvih in svetovnih prvenstvih v starostnih
kategorijah v preteklem letu tudi vodijo v pridobitev naziva Age Group
reprezentant. Zmagovalci skupin in do 5% zaostanka za njimi so kandidati
reprezentance A, do 10% zaostanka za prvaki po starostnih kategorijah so
kandidati reprezentance B, do 15% zaostanka pa so kandidati
reprezentance C.
6. Tekmovalci, ki so 2-3 leta nazaj že uspešno nastopili na DP / EP / SP, v
predhodnem letu pa zaradi upravičenih razlogov niso mogli nastopiti na
DP / EP / SP (bolezni, službene odsotnosti…), bi pa v prihajajoči sezoni želeli
nastopiti na EP / SP, lahko zaprosijo za uvrstitev v AGR TZS. Pisna vloga na
naslov TZS mora vsebovati osebne podatke, članstvo v TZS, nastope na
DP/EP/SP v predhodnih letih, razlog nenastopanja v preteklem letu in
navedeno prvenstvo, katerega bi se želel udeležiti v prihajajoči sezoni.
Odločitev (potrditev ali zavrnitev) v roku 14 dni od prejema vloge
kandidata sprejmejo trije funkcionarji TZS - selektor in pomočnik AGR TZS
in en član PSS TZS. Potrjeni kandidat dobi status reprezentanta C.
7. Ob koncu sezone selektor AGR TZS vse kandidate z doseženimi normativi
pretekle sezone pozove k sodelovanju v naslednji sezoni. Selektor določi
eno ali dvomesečni pristopni rok, v katerem se morajo vsi zainteresirani
kandidati izjasniti s svojimi nameni sodelovanja, cilji in planiranimi
udeležbami na tekmovanjih. Prav tako se zberejo želena naročila opreme
in dajo v izdelavo.
8. Član Age Group reprezentance ne more biti istočasno član elitne
mladinske ali članske reprezentance TZS. Prednost imata slednji.
9. Vsakdo, ki želi postati član Age Group reprezentance, mora biti lastnik
tekmovalne licence TZS za tekočo sezono.
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POGOJI ZA VSTOP V AGE GROUP REPREZENTANCO V AKVATLONU,
DUATLONU, AQUABIKE, KROS IN ZIMSKEM TRIATLONU
Kandidate za Age Group reprezentanco v AKVATLONU, DUATLONU, AQUABIKE,
KROS IN ZIMSKEM TRIATLONU se izbere na enak način kot v klasičnem triatlonu
- glede na izražene želje eventualnih kandidatov in v sodelovanju s selektorjem.
Za vsako disciplino posebej. V triatlonu je kategorija enotna (lahko se kvalificiraš
v sprintu in greš na EP v srednjem triatlonu).

UGODNOSTI IN OBVEZNOSTI ČLANOV AGE GROUP REPREZENTANCE
Vsak, ki želi nastopiti na EP ali SP v Age Group reprezentanci, dobi majico TZS in
ima možnost kupiti reprezentančno konfekcijo (triatlonski, kolesarski in tekaški
dresi, hoodie, kratke hlače…). Na tekmovalni dres in hoodie imajo člani
reprezentance posebne popuste.
 Člani A reprezentance imajo na ta artikla 30% popust
 Člani B reprezentance imajo 20% popust
 Člani C reprezentance imajo 10% popust
Po pravilih ITU, morajo člani Age Group reprezentance nastopiti v dresih
nacionalnih zvez (z oznako AGR in pripadajočimi sponzorji).
V primeru pomanjkanja sponzorskih sredstev, določilo ni zavezujoče.

NAGRADE ZA USPEŠNE NASTOPE
Uvrstitev na stopničke na EP in SP prinese delno povrnitev startnine. Obračuna
se višina startnine ob pravočasni predprijavi (ne na dan tekmovanja!!).
1. mesto – 30% stroška startnine,
2.- mesto – 20% stroška startnine,
3. mesto – 10% stroška startnine.
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V primeru pomanjkanja sponzorskih sredstev, določilo ni zavezujoče.

DOLŽNOSTI ČLANOV AGE GROUP REPREZENTANCE TZS
Vsakdo, ki se odloči nastopiti na prvenstvu pod zastavo AGR Triatlonske zveze
Slovenije, je dolžan na tekmovanju nastopiti v tekmovalnem dresu AGR TZS, na
otvoritvi, paradi narodov in zaključni slovesnosti nositi majico ali trenirko AGR
TZS ter na prizorišču narediti osebno fotografijo v opremi in s transparentom
AGR TZS (ki ga dobi pri selektorju in ga tudi vrne).

PRIJAVE NA TEKMOVANJA
Koledar tekmovanj je določen do konca koledarskega leta za naslednje leto. Ob
koncu sezone selektor AGR TZS vse kandidate z doseženimi normativi pretekle
sezone pozove k sodelovanju v naslednji sezoni. Selektor določi eno ali
dvomesečni pristopni rok (najkasneje do konca februarja), v katerem se morajo
vsi zainteresirani kandidati izjasniti s svojimi nameni sodelovanja, cilji in
planiranimi udeležbami na tekmovanjih. Prav tako se zberejo želena naročila
opreme in dajo v izdelavo (tekmovalni dresi, majice, hoodii, kratke hlače…) in se,
v primeru večje zainteresiranosti za določeno prvenstvo, organizira skupni
prevoz, namestitev.
Administrativno prijavo na ETU/ITU tekmovanja članov Age Group
reprezentance na EP/SP, izpelje sekretar TZS najkasneje 40 dni pred uradnim
tekmovanjem.
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DODATNA DOLOČILA
Na vseh tekmovanjih, ki se vsako leto nahajajo na koledarju ETU/ITU, lahko
nastopijo tudi ostali triatlonci z licenco TZS, ki bi pravočasno izrazili željo po
udeležbi (50 dni) in niso zadostili kriterijem v prejšnjem letu (ali nastop na DP ali
na EP/ SP). Nastopijo lahko na lastne stroške, brez sofinanciranja tekmovalnih
dresov in možnosti povrnitve startnin. Za nastop potrebujejo tekmovalni dres
AGR TZS. Za udeležbo prejmejo majico AGR TZS in transparent za
dokumentiranje udeležbe. Uspešen nastop jih glede na pogoje za vstop v Age
Group reprezentanco lahko uvrsti v Age Group reprezentanco TZS za naslednje
koledarsko leto.
TEKMOVALCI, KI SO ČLANI DRŽAVNE ELITE / JUNIOR REPREZENTANCE TZS,
HKRATI NE MOREJO BITI ČLANI AGE GROUP REPREZENTANCE TZS.
(ITU pravilo je, da kdor tekmuje za Age Group reprezentanco, ne more v isti
sezoni tekmovati tudi za ELITE / JUNIOR reprezentanco. Torej odločitev
posameznika/ce je, kje želi tekmovati, želja TZS pa seveda je, da kandidat da
prednost Elite / Junior reprezentanci).
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