
 

 
RAZPIS ODPRTEGA PRVENSTVA V AKVATLONU ZA OSNOVNE ŠOLE 

(dolenjska regija) 

 

ČETRTEK, 18. 04. 2019, OB 13.00 

BAZEN PRI OŠ GRM 

 

 

 



Razpis regijskega šolskega športnega tekmovanja v akvatlonu 

 str. 1  TZS 

 

 

ORGANIZATOR  

                                       

                                      Triatlonski klub Novo mesto 

                             Cesta brigad 11 

                             8000 Novo mesto 

                             www.triatlonklubnm.si 
   

SPONZORJI TEKMOVANJA 

           

v sodelovanju z  

        

Tekmovanje je razpisano v knjižici »Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke, šolsko leto 2018-

2019« in »Šolska športna tekmovanja za mladino, šolsko leto 2018 -2019« 

 

TEKMOVANJE ZA POSAMEZNIKE IN EKIPNO TEKMOVANJE ZA OSNOVNE ŠOLE 

Tekmovanje za OŠ je za 

posameznike.  

- Tekmuje se po pravilih 

Triatlonske zveze Slovenije in 

določilih tega razpisa; 

- Tekmuje se zaporedno v 

plavanju in teku, s premorom med 

disciplinama.  

 

 

 

 

 

ČAS DVIGA ŠTEVILK IN ZAČETKA TEKMOVANJ 

 Prijave in dvig štartnih številk: 12.00 – 12.30 

 Pričetek tekmovanja: 13.00 
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PRIJAVE  

 
Preko aplikacije ŠŠT: 
https://app.sport.si/cas/login?locale=sl&service=http%3A%2F%2Fapp.sport.si%2Fevt%2Findex.jsf 
 
Prijave sprejemamo tudi na: triatlonklub.nm@gmail.com 
 
Najkasneje do srede, 17. 4. 2019  

 

PRAVICA NASTOPA 

Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol. Vse dodatne informacije na: 

triatlonklub.nm@gmail.com  / 040 55 82 24 

 

 

KATEGORIJE 

 (1)starejši učenci in (2) učenke – letnik rojstva 2004 in 2005, 

 (3) mlajši učenci in (4) učenke - letnik rojstva 2006 in 2007,  

 (5) najmlajši učenci in (6) učenke – letnik rojstva 2008 in mlajši. 

 

 

POTEK PROG IN TEKMOVALNE RAZDALJE    

   

 
 

 Starejši učenci/učenke – 105 m plavanja + 1000 m teka, 

 Mlajši učenci/učenke – 70 m plavanja + 1000 m teka, 

 Najmlajši učenci/učenke – 52 m plavanja, + 500 m teka. 

 

URNIK TEKMOVANJA 

 12.00 -12.30  registracija tekmovalcev 

 13.00  plavalni start starejših učencev 

 13.10  plavalni start starejših učenk 

 

https://app.sport.si/cas/login?locale=sl&service=http%3A%2F%2Fapp.sport.si%2Fevt%2Findex.jsf
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 13.20  plavalni start mlajših učencev 

 13.30  plavalni start mlajših učenk 

 13.40  plavalni start najmlajših učencev 

 13.50  plavalni start najmlajših učenk 

 14.10 tekaški start starejših učencev 

 14.20 tekaški start starejših učenk 

 14.30 tekaški start mlajših učencev 

 14.40 tekaški start mlajših učenk 

 14.50 tekaški start najmlajših učencev 

 15.00 tekaški start najmlajših učenk 

 15.15 razglasitev  

 

OSTALO 

- Plavalni del tekmovanja se prične s plavanjem v pokritem bazenu (start iz vode ob robu bazena), 

Štoparica se ustavi ob dotiku stene z roko, po preplavani razdalji (predpisani za posamezno 

kategorijo).  

- Naenkrat v bazenu plava 7 – 10 plavalcev (po potrebi bodo tekmovalci znotraj posameznih 

kategorij, razdeljeni glede na letnik rojstva) 

- Plava se 6 dolžin, 4 dolžine oz. 3 dolžine. 

- Ogrevanje v bazenu je mogoče med 12.40 – 12.55 uro in 5 minut pred štartom vsake kategorije. 

- Po končanem plavalnem delu, se tekmovalci posušijo in preoblečejo ter pripravijo za tekaški del, ki 

poteka zunaj. 

- Tekaški del se prične s skupinskim visokim štartom, rezultati plavalnega in tekaškega dela pa se na 

koncu seštejejo. 

- Na plavalnem delu je dovoljeno tekmovati v kopalkah ali dresu, na tekaškem delu pa v dresu ali 

tekaških oblačilih. Na tekaškem delu tekmovalčeva prsa ne smejo biti gola. 

- S tekmovanjem pričnejo starejši učenci in učenke, sledijo mlajši učenci in učenke, nato najmlajši učenci 

in učenke.  

- Vstop na bazen je dovoljen le tekmovalcem. 

 

PRIZNANJA 

Prvi trije posamezniki(ce) v kategorijah prejmejo medalje.  

 

 

 

 


