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Najpomembnejša tekmovanja za TZS  
Najpomembnejša tekmovanja za TZS so neposredno ali posredno vezana na Olimpijske igre 
(OI). Zveza se je pri postavitvi pravilnika ravnala po nivoju tekmovanj pod okriljem ITU. 
 

 Olimpijske igre (OI) 

 Svetovno prvenstvo (WTS Grand Final) 

 Evropska prvenstva (EP) 

 Preostala večja  tekmovanja: mediteranske igre (MI), svetovne igre (SI), evropske igre 
(EI) 

 Mladinske olimpijske igre (MOI), evropski festival mladine (YECF) 
 

 
V tem dokumentu so predstavljeni izbirni kriteriji za uradne spremljevalce na glavnih 
tekmovanjih TZS pod okriljem ITU. Narejeni so na podlagi trenerskih kvot, ki jih ima Slovenija 
na posameznem tekmovanju in proračuna, s katerim razpolaga TZS v tekočem letu. Tako se 
uradnega spremljevalca s strani TZS določi samo za največja tekmovanja po spodnjih 
kriterijih in v skladu s pravili ter določili OKS, kadar gre za tekmovanja pod njihovim okriljem. 
Spremstva na ostalih tekmovanjih se organizirajo in finančno krijejo iz naslova lastnih 
sredstev tekmovalcev.  
 
Pomembna določila in posebnosti: 

 Na podlagi trenutno veljavnega protokola TZS in (v naprej) postavljenih kriterijev, 
uradne spremljevalce po pravilniku za največja tekmovanja predlagata PSS in TSS ter 
predlog v končno potrditev posredujeta UO.  

 Tekmovalci imajo lahko v sklopu reprezentančnega aranžmaja prisotnega svojega 
spremljevalca, ki ga finančno krijejo iz lastnih sredstev. 

 Morebitna odjava (zamenjava) uradnega spremljevalca se opravi v največ 48 urah po 
končanem kvalifikacijskem obdobju. 

 V kolikor spremljevalec, ki je bil izbran po kriterijih sodelovanje zavrne, dobi 
priložnost kandidat, ki je bil po kriterijih drugi in tako dalje. 

 Uradni spremljevalec TZS je lahko le strokovni delavec (v nadaljevanju dokumenta 
"trener"), ki ima ustrezno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o 
športu in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu.  

 Pred začetkom sezone vsi klubi, katerih tekmovalci se udeležujejo mednarodnih 
tekmovanj in reprezentančnih akcij, določijo in javijo glavnega trenerja članov in 
mladincev TZS. 

 

Kriteriji izbire spremljevalcev na največjih tekmovanjih 
Olimpijske igre 
Trener tekmovalca, ki je na dan zaključka kvalifikacij uvrščen višje na lestvici Olympic 
Qualification Rankings. 
 

World Triathlon Grand Final 
Gre za finalno tekmovanje svetovnega prvenstva za člane ter za svetovno prvenstvo U23 in 
mladincev. 

(a) Trener tekmovalca, ki tekmuje v višji starostni kategoriji; 
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(b) Trener tekmovalca, ki je na dan zaključka kvalifikacij v isti starostni kategoriji uvrščen 
višje na lestvici: World Triathlon Series (člani), ITU World Rankings (U23), ETU Junior 
Rankings (mladinci). 

 

Evropska prvenstva in ETU festival mladih 

 ETU Triathlon European Championships 
(a) Trener tekmovalca, ki tekmuje v višji starostni kategoriji; 
(b) Trener tekmovalca, ki je na dan zaključka kvalifikacij v isti starostni kategoriji uvrščen 

višje na lestvici: ITU World Rankings (člani), ETU Junior Rankings (mladinci) 

 

 ETU Sprint Triathlon European Championships 
(a) Trener tekmovalca, ki je na dan zaključka kvalifikacij uvrščen višje na lestvici ITU 

World Rankings. 
 

 ETU Triathlon U23 European Championships 
(a) Trener tekmovalca, ki je na dan zaključka kvalifikacij uvrščen višje na lestvici ITU 

World Rankings.  
 

ETU Triathlon Youth European Championships Festival 
(a) Trener, ki ima na dan zaključka kvalifikacij na tekmovanje uvrščenih največ 

tekmovalcev;  

(b) Trener tekmovalca, ki je na dan zaključka kvalifikacij uvrščen višje na lestvici ETU 
junior Rankings. 

 
O spremembah programa in izjemah na predlog PSS ali TSS odloča UO TZS.  
 
Ljubljana, februar 2020 
 
Dr. Mitja Mori, predsednik programsko strokovnega sveta    

 
 

https://www.triathlon.org/events/event/2020_tartu_etu_triathlon_european_championships

