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POMEN TRIATLONA ZA NAJMLAJŠE V SLOVENIJI
Triatlon za najmlajše kategorije predstavlja pomemben segment, tako v razvoju triatlona na vrhunskem
nivoju kot tudi s stališča približevanja športa otrokom, saj je le-ta pomembna komponenta kvalitetnega
življenja.
V želji, da bi pridobili več vrhunskih triatloncev in triatlonk, je potrebno začeti na začetku. Prvi cilj bi
moral biti povečati število otrok v triatlonu (v vseh kategorijah), še posebej najmlajših ter s tem
zagotoviti ustrezno piramido, ki je pomemben temelj za razvoj in vzgojo vrhunskih tekmovalcev.
Hkrati pa je vrhunski šport le eden izmed segmentov športa. Drugi (morda še bolj pomemben) je
kakovostni šport, kjer želimo mlade ozaveščati in navdušiti nad športnim preživljanjem prostega
časa, kot preventiva pred degenerativnimi boleznimi in odvisnostmi. Predstaviti triatlon širši populaciji
kot šport, ki je primeren za vse starosti in je lahko odlična prostočasna aktivnost, ki pripomore h
kvalitetnejšemu in daljšemu življenju, bi morala biti naša prednostna naloga.
Za pridobitev zadostnega števila otrok, ki bodo tvorili ustrezno piramido za nadaljnji razvoj, se je
potrebno močno osredotočiti tako na promocijo samega športa kot tudi šole triatlona širom Slovenije.
Potrebno se je povezovati s šolskim okoljem (interesna dejavnost), promovirati šport in vadbo na
občinskem nivoju, organizirati šolska športna tekmovanja v akvatlonu in triatlonu v vseh večjih
slovenskih krajih, se (horizontalno) povezovati z ostalimi MPŠŠ (plavalnimi, kolesarskimi in tekaškimi),
usposobiti nove vaditelje in trenerje ter organizirati čim več Cici tekmovanj v sklopu slovenskega
triatlonskega pokala.

Slika 1: Triatlon je zabaven je serija tekmovanj, ki spadajo pod okrilje šolskih športnih tekmovanj
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ZGODOVINSKA DEJSTVA IN OZADJE TEKMOVANJ TRIATLON JE ZABAVEN
Serija tekmovanj TRIATLON JE ZABAVEN je prvenstveno namenjena osnovnošolcem, od 2015 pa tudi
srednješolcem. Tekmovanja serije Triatlon je zabaven so organizirana v okviru šolskih športnih
tekmovanj (Zavod Planica) in so zato organizirana znotraj delovnega tedna ter v času pouka. Kljub
temu, da se v imenu skriva beseda triatlon, gre v tem primeru za tekmovanja v akvatlonu. Logistika za
dostavo koles za kolesarski del triatlona bi bila namreč za učitelje, ki otroke pripeljejo na tekmovanje,
prevelik zalogaj. Posledično bi bila udeležba na tekmovanjih precej nižja.
Akvatlon za osnovne šole je bil prvič organiziran leta 2008 v Ljubljani, nato pa se je počasi začel
razvoj v ostalih regijah. Od leta 2012 naprej se na podlagi uvrstitev na regionalnih tekmovanjih
prireja finalno tekmovanje serije Triatlon je zabaven v Ljubljani.
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Slika 2: Analiza udeležbe serije Triatlon je zabaven od 2012 - 2018

Osnovna ideja je imeti regionalna tekmovanja v vseh statističnih regijah po Sloveniji (število regij v
Sloveniji v 2016 je prikazano na spodnji sliki - Slika 3), ki jih je bilo v letu 2016 12.
Od leta 2012, ko so se tekmovanja počasi začela pojavljati po vsej Sloveniji, so bila na 13 različnih
tekmovališčih in v 10 različnih regijah (glej Tabela 2). Najuspešnejše leto je bilo 2018, ko smo imeli 8
tekmovanj v 7 različnih regijah.
Glede na analizo podatkov od 2012 do 2018 lahko vidimo:
-
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2 regiji od leta 2012 sploh še nista bili pokriti s tekmovanjem: zasavska in jugovzhodna (glej
Tabela 1: Organizacija tekmovanj po regijah od 2012).
Samo v dveh regijah so bila tekmovanja vsako leto in sicer v osrednjeslovenski ter podravski
regiji.
Do vključno leta 2015 je bilo tekmovanje vedno tudi v pomurski regiji, kasneje pa ga tam ni
bilo več.
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-

V 2018 kar v 4 regijah ni bilo tekmovanj. Potencial za 2019 obstaja v JV regiji in Obalnokraški kar bi bil kar velik napredek, medtem ko se moramo trudi naprej da pomagamo pri
organizaciji v Pomurski regiji.
Organizatorji so v vseh primerih lokalni triatlonski klubi kar je dobro zaradi sodelovanja z
nacionalno panožno zvezo TZS.

Tabela 1: Organizacija tekmovanj po regijah od 2012 - 2018
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Gorenjska
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Slika 3: Statistične regije v Sloveniji

Osnovna ideja v sistemu tekmovanj Triatlon je zabaven je narediti šport dostopen vsakomur, zato so
ključne naslednje prilagoditve:
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Razdalje so skrajšane in prilagojene na splošno populacijo šolske mladine.
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Tekmuje se v alkvatlonu, saj so logistične zahteve za tekmovanje v triatlonu prevelike za šolske
učitelje in šole.

Tabela 2: Udeležba na tekmovanjih serije Triatlon je zabaven od 2012

Regija
Murska Sobota
Maribor
Ptuj
Ljubljana
Brestanica
Kranj
Snovik
Portorož
Debeli Rtič
Ajdovščina
Ravne na Koroškem
Velenje
Logatec
FINALE-Ljubljana

Pomurska
Podravska
Podravska
Osrednjeslovenska
Spodnjeposavska
Gorenjska
Osrednjeslovenska
Obalnokraška
Obalnokraška
Goriška
Koroška
Savinjska
Notranjskokraška
-

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

22
38
0
147
36
55
0
9
0
0
0
0
0
82

18
0
58
209
67
0
0
79
0
0
0
0
0
87

49
0
14
231
70
0
0
0
41
45
0
0
0
247

33
0
41
166
101
0
90
0
51
94
0
0
0
196

0
0
52
165
94
0
75
0
0
62
24
0
0
185

0
0
63
204
0
0
80
0
0
150
0
0
0
178

0
0
34
210
115
0
65
0
0
156
15
62
32
261

V 2018 je bil akvatlon uvrščen v višjo kategorijo (v skupino C) na nivoju šolskih športnih tekmovanj in z
dodatnim angažmajem TZS in sodelovanjem z organizatorji in predvsem lokalnimi klubi, je bil napredek
očiten. Zato bomo v 2019 zasledovali enako prakso.

KATEGORIJE
Kategorije so v primeru tekmovanj Triatlon je zabaven določene glede na šolska športna tekmovanja in
se značilno razlikujejo glede na uradne TZS tekmovalne kategorije:
Tabela 3: Kategorije v seriji šolskih športnih tekmovanj Triatlon je zabaven

OPIS

OZNAKA

RAZRED

Najmlajše učenke in učenci NMDE, NMDI
1-5 razred OŠ
Mlajše učenke in učenci
MDE, MDI
6-7 razred OŠ
Starejše učenke in učenci
SDE, SDI
8-9 razred
Dijakinje in dijaki*
SSDE, SSDI
dijaki skupaj
*če se pojavi večje število srednješolskih tekmovalcev (preko 40 srednješolk in srednješolcev skupaj), se
zadnja kategorija srednješolcev razdeli na 1. in 2. letnik ter 3. in 4. letnik srednje šole.

KANDIDATURA ZA TEKMOVANJA
Vsi organizatorji, ki bi želeli organizirati šolsko tekmovanje, morajo najkasneje do konca februarja
tekočega leta poslati prijavo na Triatlonsko zvezo Slovenije.
Vsa regijska tekmovanja so praviloma izvedena v drugi polovici maja oz. najkasneje 1 dan pred
finalnim tekmovanjem.
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Regijskih tekmovanj je lahko največ 15, pri čemer se v večjih regijah dopušča organizacija večjega
števila tekmovanj.
Če je organizatorjev več kot 15, odločitev o tekmovališčih poda programsko strokovni svet TZS
najkasneje do 15. marca v tekočem letu, pri čemer se poskrbi za pokritost tekmovanj po Sloveniji.
V primeru porasta števila tekmovanj znotraj posamezne regije se oblikuje nov sistem razdelitve mest na
finalnem tekmovanju.

RAZDALJE TEKMOVANJ
REGIJSKA TEKMOVANJA
Na regijskih tekmovanjih se dopušča, da organizator glede na specifiko tekmovališča prilagodi
razdalje. Kljub temu pa ne sme preseči priporočenih razdalj za več kot 5 % (Tabela 4).
Tabela 4: Razdalje na regijskih šolskih športnih tekmovanjih v akvatlonu

KATEGORIJA
Najmlajši učenci in učenke
(NMDE in NMDI)
Mlajši učenci in učenke
(MDE in MDI)
Starejši učenci in učenke
(SDE in SDI)
Dijaki in dijakinje
(SSDE in SSDI)

RAZDALJA PLAVANJA

RAZDALJA TEKA

25-50m

500m

50-75m

800-1000m

100m

1000m

150m

1500m

FINALNO TEKMOVANJE
Razdalje na finalnem tekmovanju so navedene v spodnji preglednici (Tabela 5).
Tabela 5: Razdalje na finalnem tekmovanju v akvatlonu.

KATEGORIJA
Najmlajši učenci in učenke
(NMDE in NMDI)
Mlajši učenci in učenke
(MDE in MDI)
Starejši učenci in učenke
(SDE in SDI)
Dijaki in dijakinje
(SSDE in SSDI)

RAZDALJA PLAVANJA
50m

RAZDALJA TEKA
500m

75m

1000m

100m

1000m

150m

1500m

TEKMOVALNI SISTEM
SPLOŠNO
Na finale se iz regijskih tekmovanj učenci uvrstijo na prosta mesta, ki jih posamezno regijsko tekmovanje
dobi na podlagi števila udeležencev v zadnjih 5 let.
Uvrstijo se najboljši iz posamezne kategorije osnovnošolcev/osnovnošolk in dijakov/dijakinj.

PRIJAVE NA REGIJSKA TEKMOVANJA
Prijave na regijska tekmovanja bodo potekala preko sistema šolskih športnih tekmovanj Zavoda
Planica.
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PRIJAVE NA FINALNO TEKMOVANJE
Na finalno tekmovanje posreduje organizator regijskega tekmovanja seznam tekmovalk in tekmovalcev
najkasneje 1 dan po tekmovanju. Zaradi lažjega obveščanja nastopajočih o poteku finalnega
tekmovanja je priporočljivo, da od kandidatov, ki so se kvalificirali na finalno tekmovanje, pobere
elektronske naslove.
Štartna lista bo sestavljena 1 dan po prejetih podatkih iz vseh regijskih tekmovanj.

SISTEM RAZDELITVE MEST ZA FINALNO TEKMOVANJE
Na finalnem tekmovanju si želimo maksimalnega števila udeležencev, kar pomeni 428 otrok v 8
različnih kategorijah. 6 kategorij je vezanih na osnovne šole (glej poglavje KATEGORIJE), 2 kategoriji
sta enotna kategorija dijakinj in enotna kategorija dijakov.
-

Osnovnošolci: 352 mest
Srednješolci: 76 mest

Razdelitev mest je (pred objavo koledarja za tekoče leto) narejena na podlagi 5-letnega povprečja
udeležbe na posameznem regionalnem tekmovanju.
Minimalno število mest na finalnem tekmovanju, ki jih lahko dobi regijsko tekmovanje, je 18 za osnovne
in 2 za srednje šole. Nova tekmovanja v koledarju serije Triatlon je zabaven torej dobijo minimalno
število mest na finalu.
Maksimalno število mest na finalnem tekmovanju, ki jih lahko dobi regijsko tekmovanje, je 60 za
osnovne šole, medtem ko za srednje šole maksimalno število mest ni določeno.
Matematični model je nastavljen tako, da upošteva število tekmovanj za tekoče leto in povprečje
udeležbe zadnjih 6 let za določeno tekmovanje, pri čemer se leta, ko tekmovanja zaradi različnih
razlogov na lokaciji niso bila izpeljana, ne upoštevajo. Model omogoča korekcijo, ki poskrbi, da vsa
tekmovanja, ki po udeležbi zelo izstopajo (tako v pozitivno in negativno smer) ne dobijo preveč ali
premalo mest na finalnem tekmovanju.
Tabela 6: Razdelitev mest, ki vodijo na finalno tekmovanje serije TRIATLON JE ZABAVEN

2019 Osnovna Šola Srednja Šola
1 Ptuj
Podravska
1
30
6
2 Ljubljana
Osrednjeslovenska
1
70
16
3 Brestanica
Spodnjeposavska
1
42
6
4 Snovik ali Kamnik
Osrednjeslovenska
1
42
6
5 Koper
Obalnokraška
1
30
6
6 Ajdovščina
Goriška
1
48
12
7 Ravne na Koroškem Koroška
1
18
6
8 Logatec
Notranjokraška
1
24
6
9 Velenje
Savinjska
1
30
6
10 Novo Mesto
JV
1
18
6
11 FINALE-Ljubljana
Državno prvenstvo SUM
352
76
Znotraj samega tekmovanja se organizatorju dopušča alokacijo mest glede na množičnost v
posameznih kategorijah in spolih.
Organizator poskrbi, da je po izvedbi tekmovanja v najkrajšem možnem času javljeno število
tekmovalcev, imena in priimki, osnovna šola, razred in datum rojstva organizatorju finalnega
tekmovanja.
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Organizator poskuša zagotoviti, da je dejansko število uvrščenih na finalno tekmovanje enako številu
dodeljenih mest za to regijsko tekmovanje.
V primeru srednjih šol se dopušča drugačna alokacija prostih mest. V primeru, da na nekaterih
tekmovanjih ni udeležencev, se prosta mesta prenesejo na drugo tekmovanje.

KOLEDAR TEKMOVANJ V LETU 2019
Tekmovanja v koledarskem letu 2019 bodo organizirana na 10 lokacijah, kar bo pomenilo da imamo
pokritih 9 od 12 slovenskih regij. Kljub temu, da Logatec spada pod osrednjeslovensko regijo, pa se je
izkazalo, da imajo največ kontaktov z OŠ v notranjskokraški regiji in bodo zato raje pokrili to regijo, ki
bi sicer izpadla. Medtem, ko pa je osrednjeslovenska regija dobro pokrita s strani tekmovanja v
Ljubljani in Kamniku/Snoviku.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

datum
Organizator
Regija
16.05.2019 TK Logatec
Notranjskokraška
Logatec*
31.05.2019 TK Maraton Ptuj
Podravska
Ptuj
29.05.2019 TK Ajdovščina
Goriška
Ajdovščina
28.05.2019 TK Ljubljana
Osrednjeslovenska
Ljubljana regijsko
30.05.2019 TK Krško
Spodnjeposavska
Brestanica
21.05.2019 TK Velenje
Savinjska
Velenje
29.05.2019 TK Trisport Kamnik Osrednjeslovenska
Snovik ali Kamnik
17.05.2019 ŠD3Sport
Obalnokraška
Koper
Koroška
Ravne na Koroškem 25.04.2019 PK Fužinar
18.04.2019 TK Novo Mesto
JV
Novo Mesto
3.06.2019
Ljubljana finale
*pokriva notranjsko-kraško regijo, saj imajo po zagotovilih organizatorja tam veliko več povezav s
šolskimi ravnatelji.
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NAVODILA IN PRIPOROČILA ZA ORGANIZATORJE
V tem poglavju so podana nekatera priporočila za organizatorja, ki pa jih lahko vsak organizator
prilagodi glede na specifiko regije, tekmovališča, logistiko, dostopnost, itd. Iztočnice so podane na
podlagi tekmovanja v Ljubljani, kjer tradicija sega v leto 2008.

ČASOVNICA
Časovnica mora biti dobro postavljena, saj je tekmovanje v času šolskega pouka in je zato najbolje, da
se uskladi s šolami.
Časovnico je priporočljivo vnaprej objaviti, ker se včasih zgodi, da je štartov veliko in zato tekmovalci
na tekmovališče prihajajo z zamikom. Na ta način zamudijo čim manj pouka. Predvsem učitelji ne želijo,
da bi najmlajši udeleženci predolgo čakali na razglasitev. V Ljubljani jih zato damo na štart zadnje,
zato jih učitelji lahko pripeljejo kasneje.
Primer časovnice za regijsko tekmovanje v Ljubljani
-

-

Osnovne šole
o Prijave in dvig štartnih številk: 10.30h – 11.30h
o Pričetek tekmovanja: 12h
Srednje šole:
o Prijave in dvig številk: 12.30h – 13.30h
o Pričetek tekmovanja: 14h
Urnik tekmovanja:
o 12.00 štart starejših učencev
o 12.20 štart starejših učenk
o 12.40 štart mlajših učencev
o 13.00 štart mlajših učenk
o 13.20 štart najmlajših učencev
o 13.40 štart najmlajših učenk
o 14.00 štart dijakov in dijakinj
Podelitev priznanj in žrebanje praktičnih nagrad je za vsako kategorijo takoj, ko vsi pridejo
v cilj

OKVIRNI STROŠKOVNIK IN PODPORA TRIATLONSKE ZVEZE SLOVENIJE
Ker gre za šolska tekmovanja, je potrebno še posebej poskrbeti za varnost in službe, ki morajo biti
prisotne na tekmovanju. To pa je povezano z dodatnimi stroški, ki ob organizaciji nastajajo. Ker
organizatorji nimajo prihodka iz startnin (šolska tekmovanja morajo biti brezplačna, opp.), so (v pomoč)
spodaj navedeni nekateri stroški (odebeljeno so izpostavljene pomembnejše postavke):
-
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najem kopališča: poskušati na nivoju mestne občine urediti, da je uporaba brezplačna;
najem časomerilcev: pri majhnem številu tekmovalcev lahko delate to ročno;
zavarovanje dogodka;
najem reševalnega vozila za nujno medicinsko pomoč (zdravniško dežurstvo);
reševalci iz vode;
nagrade za udeležence: pokali, medalje;
ozvočenje in glasba: po potrebi;
strošek dnevnic in potnih nalogov za prostovoljce: po potrebi;
zaščitna oprema za redarje: po potrebi;
tisk oglasnih tabel in označb: po potrebi;
hrana, pijača in sadje: po potrebi;
hrana in pijača za prostovoljce: po potrebi;
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-

drobni material za tekmovanje (trakovi, vezice, vodoodporni flomastri, pisala, podloge za
pisanje, lepilni trak, itd.): po potrebi.

V primeru, da so s strani morebitnih sponzorjev, donatorjev in podpornikov projekta »Triatlon je
zabaven« zagotovljena finančna sredstva, Triatlonska zveza Slovenije vsakemu organizatorju nameni
določeno finančno podporo. Organizator v tem primeru s Triatlonsko zvezo Slovenije podpiše
pogodbo, kjer so zapisana določila o določenih obveznostih: obveščanje, poročanje s tekmovanja,
zagotavljanje foto in video materiala ter reklamiranje partnerjev Triatlonske zveze Slovenije.

PROSTOVOLJCI
V času šolskega pouka je vedno težava s prostovoljci, ki jih je, za potrebe obvladovanja večjega
število otrok, potrebnih kar nekaj. V primeru, da imate težave s prostovoljci, kontaktirajte preostale
organizatorje in jih prosite za pomoč njihovih trenerjev in ostalega strokovnega kadra, s katerim
razpolagajo.
-

V prijavni službi za registracijo tekmovalcev: 1
Za pisanje štartnih številk na roko in nogo:1-2
V cilju za razvrščanje (v primeru ročnega merjenja): 2-4
V cilju za zapisovanje številk (če ni čipov): 2 (podvajanje pisanja za kontrolo)
V cilju na postaji s pijačo in hrano: 1
Ob tekaški progi za usmerjanje: odvisno od tekmovališča (Ljubljana: 2-3)
Na bazenu za razvrščanje v proge in na izstopu iz vode: 1-2
Za postavljanje tekmovališča
Za pospravljanje tekmovališča

POTREBNE SLUŽBE
Spodaj so navedene glavne službe, ki so na tekmovanju priporočljive (ne nujne) in dvigujejo nivo
dogodka.
-

Reševalci iz vode,
nujna medicinska pomoč (zdravniško dežurstvo/reševalno vozilo),
časomerilci,
povezovalec,
fotograf (s foto materialom omogoči primerno reklamiranje tudi po dogodku),
zvočni tehnik (ozvočenje, glasba).

REKLAMIRANJE NA DOGODKU
Obvezno poudariti, da je tekmovanje del šolskih športnih tekmovanj pod okriljem Zavoda Planica in del
projekta Triatlon je zabaven, ki poteka po okriljem Triatlonske zveze Slovenije v različnih slovenskih
regijah. Spodaj so inštitucije, ki jih je potrebno na tekmovanju omeniti, objaviti in reklamirati:
-

Zavod za šport RS Planica,
Triatlonska zveza Slovenije – Triatlon je zabaven,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ),
Fundacija za šport,
Mestna občina: če vam pomaga pri organizaciji,
Triatlonski klub/ Društvo – ne pozabiti nase, saj to delate v korist športa in za otroke.

S strani Triatlonske zveze Slovenije boste prejeli reklamni material za promocijo triatlona, projekta
Triatlon je zabaven, vključitve v šole triatlona in sponzorjev, ki podpirajo ta projekt. Namestite jih na
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vidno mesto, pri tem pa poskrbite, da se pojavijo na fotografijah. Dobra lokacija je podelitveni oder in
cilj.

DODATNO
-
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Dovolj zgodaj pošljite razpis na elektronske naslove šol oziroma njihovim profesorjem športne
vzgoje, da se pridobi čim več šolarjev na tekmovanje.
Oglasna deska, na kateri je obešen urnik, izris proge, tekmovalna pravila in rezultati po
končanem tekmovanju.
Označena tekaška trasa s trakovi in smernimi tablami.
Praktična darila sponzorjev, ki se jih izžreba takoj po zadnjem v cilju. Na ta način imajo vsi
enake možnosti, ne nagradimo samo najhitrejših.
Voda, sok, sadje in piškoti v cilju za otroke.
Senčniki – senca pred štartom, da se otroci ne ''skuhajo''.
Po končanem tekmovanju objava kratke reportaže in foto materiala na spletni strani kluba,
strani TZS in vseh povezanih socialnih omrežjih.
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Priloga 1: Primer razpisa za regijsko tekmovanje
Razpis odprtega prvenstva osnovnih šol /ime regije in/ali mesta/
regije v akvatlonu

/prostor namenjen sliki, ki predstavlja akvatlon in hkrati
predstavlja tudi vaš klub/

dan v tednu, dd.mm.2019, ob hh.mm h
lokacija v mestu, mesto
ORGANIZATOR
/Logotip kluba/

polno ime kluba in naslov
spletni naslov kluba

SPONZORJI TEKMOVANJA
/logo vaše mestne občine, če vas
podpira/

v sodelovanju z

/prostor logotipov vaših sponzorjev/
Tekmovanje je razpisano v knjižici »Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke, šolsko leto 20182019« in »Šolska športna tekmovanja za mladino, šolsko leto 2018-2019«
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TEKMOVANJE
Tekmovanje za
posameznike

OŠ

in

SŠ

je

za

- Tekmuje se po pravilih Triatlonske
zveze Slovenije in določilih tega razpisa;
- Tekmuje se zaporedno v plavanju in
teku, brez premora med disciplinama.

ČAS DVIGA ŠTEVILK IN ZAČETKA TEKMOVANJA
Osnovne šole



Prijave in dvig štartnih številk: hh.mm h – hh.mm h
Pričetek tekmovanja: hh h

Srednje šole:



Prijave in dvig številk: hh.mm h – hh.mm h
Pričetek tekmovanja: hh h

PRIJAVE
Dodati, ko prejmemo navodila iz Zavoda Planica
Opomba, ki ne sodi v razpis: Zapišite tudi do kdaj in na katerem elektronskem naslovu so možne prijave
do najkasnejšega možnega trenutka, ker nekateri bodo prijavo opravili zelo pozno. Zaradi zagotovitve
udeležbe pa je pametno, da se to dopusti.

PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol in dijaki ter dijakinje srednjih šol. Vse dodatne informacije
na:
elektronski naslov 1 / telefonska številka 1
elektronski naslov 2 / telefonska številka 2

KATEGORIJE
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(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,
(7) dijaki in (8) dijakinje – letnik rojstva 2000-2003.
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POTEK PROG IN TEKMOVALNE RAZDALJE






Starejši učenci/učenke – 100 m plavanja + 1000 m teka,
Mlajši učenci/učenke – 75 m plavanja + 1000 m teka,
Najmlajši učenci/učenke – 50 m plavanja, + 500 m teka.
Dijaki/dijakinje – 150 m plavanja, 1500 m teka.

URNIK TEKMOVANJA
/vsak organizator postavi svojo časovnico, pri čemer sami ocenite kako podrobno jo potrebujete. V
Ljubljani najmlajše pripeljejo sredi tekmovanja, zato je njihov štart zadnji/
10.30-11.30 registracija tekmovalcev
12.00 štart starejših učencev
12.20 štart starejših učenk
12.40 štart mlajših učencev
13.00 štart mlajših učenk
13.20 štart najmlajših učencev
13.40 štart najmlajših učenk
14.00 štart dijakov in dijakinj

OSTALO
-

Tekmovanje se prične s plavanjem (štart iz vode ob robu bazena) in konča s tekom.
Plava se po širini bazena po desni strani proge.
Razplavanje za posamezno kategorijo je omogočeno le 10 minut pred štartom.
Prehod iz plavanja v tek poteka v menjalnem prostoru, kjer je obvezno obuvanje tekaških copat, ki
morajo biti na tekaškem delu obuti in zavezani.
Tekmovati je dovoljeno samo v kopalkah ali enodelnih dresih.
V menjalnem prostoru se lahko nahajajo samo tekmovalci, njihova oprema in sodniki.
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-

-

Svojo opremo si tekmovalci pripravijo do pričetka tekmovanj (hh.mm) na označeno mesto za
posamezno kategorijo.
S tekmovanjem pričnejo starejši učenci in učenke, sledijo mlajši učenci in učenke, nato najmlajši
učenci in učenke. Na koncu še dijaki in dijakinje. Dijaki in dijakinje lahko imajo združen štart kar je
odvisno od števila prijavljenih dijakov in dijakinj.
Vstop na bazen je dovoljen le tekmovalcem.

PRIZNANJA
Prvi trije posamezniki(ce) v kategorijah prejmejo medalje.
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