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1 STAROSTNE KATEGORIJE IN OMEJITVE NASTOPANJA 
POSAMEZNIH STAROSTNIH KATEGORIJ 

 

1.1 STAROSTNE KATEGORIJE 

Starostne kategorije so opredeljene v Tekmovalnem pravilniku Triatlonske zveze Slovenije (v 
nadaljevanju TZS). 
 

1.2 OMEJITVE NASTOPANJA POSAMEZNIH STAROSTNIH KATEGORIJ  

Omejitev nastopanja na posameznih tekmovanjih je opredeljeno v Tekmovalnem pravilniku 
TZS. 

 

2 PRAVICA NASTOPANJA 

 
Pravico nastopanja na uradnih tekmovanjih TZS opredeljuje Tekmovalni pravilnik Triatlonske 
zveze Slovenije. 
 

3 ZDRAVNIŠKI PREGLEDI 

 
(a) Za redne zdravniške preglede so odgovorni tekmovalci sami oziroma njihovi skrbniki. 
 
(b) Tekmovalci sami oziroma njihovi skrbniki so odgovorni, da na tekmovanjih nastopajo 
zdravi.  
 
(c) Triatlonskim klubom in društvom predlagamo skupinsko nezgodno zavarovanje 
tekmovalcev. 
 

4 ORGANIZACIJA TEKMOVANJ TRIATLONSKE ZVEZE 

4.1 SPLOŠNE DOLOČBE  

 

(a) Tekmovanja se izvajajo po tekmovalnih pravilih Triatlonske zveze Slovenije in World 
Triathlon (v nadaljevanju WT) pravilih. 

 
(b) Pojasnila in uradno razlago razpisov tekmovanj daje tehnični delegat TZS. 
 
(c) Če se ugotovi, da tekmovalec ni imel pravice do nastopa, se tekmovalca diskvalificira in se 
njegovega rezultata ne prizna. Kršitelja se prijavi Disciplinski komisiji TZS. 
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(d) Delegat TZS lahko pred tekmovanjem opravi izredni ali redni pregled tekmovališča 
(plavalna, kolesarska in tekaška proga, menjalni prostor), prireditvenega prostora in ostale 
infrastrukture, ki je nujna za izvedbo tekmovanja. Zapisnik o pregledu in morebitnih 
ugotovitvah pomembnih za tekmovanje, delegat TZS pošlje organizatorju tekmovanja, 
sekretarju TZS in Sodniški službi TZS. 
 

4.1.1 RAZPISI TEKMOVANJ 

 
(a) TZS vsako leto pozove člane k prijavi na razpis za organizatorje tekmovanj. Po zaključku 
razpisa in najkasneje do konca koledarskega leta, upravni odbor TZS (v nadaljevanju UO TZS)  
odloči o dodelitvi statusov tekem in potrdi koledar za prihodnje leto. 
 
(b) Organizatorji morajo ob kandidaturi izpolnjevati naslednje pogoje: 

 plačana letna klubska članarina TZS, v primeru, da je organizator član TZS. V primeru, 
da organizator ni član TZS, skladno s pogodbo o organizaciji, plača pristojbino na 
račun TZS v višini klubske članarine.  

 v primeru, ko v Sloveniji ni organiziranega državnega prvenstva v določeni razdalji,se 
TZS dogovori za izvedbo s tujim organizatorjem, 

 tekmovališče mora biti v skladu s tekmovalnimi pravili TZS, WT pravili in razpisi 
tekmovanj, 

 pozitivno poročilo tehničnega delegata o tekmovanju preteklega leta, 

 tekmovališče mora biti opremljeno z vso potrebno opremo za kvalitetno izvedbo 
tekmovanja, 

 zagotavljanje merjenja časa, 

 možnost reklamiranja sponzorjev TZS. 
 
(c) Na podlagi poročil tehničnih delegatov, UO TZS odloča o odvzemu pravic organizatorjem, 
ki niso sledili temu Pravilniku in navodilom oz. so tekmovanje izvedli slabo. V primeru kršitev,  
ki so znak nespoštovanja tega Pravilnika in opozoril tehničnih delegatov, je lahko 
organizatorjem odvzeta pravica do izvedbe tekmovanj TZS v naslednji sezoni. O odvzemu 
pravice za organizacijo tekmovanj TZS, bodo organizatorji obveščeni ob razpisu. 
 
(d) Organizator, ki prvič organizira tekmovanje pod okriljem TZS, ne more kandidirati za 
organizacijo državnega prvenstva. 
 
(e) TZS z organizatorjem tekmovanja podpiše pogodbo o organizaciji, kjer bodo opredeljeni 
vsi ostali pogoji za organizacijo. 
 

4.1.2 DATUM IN URNIK TEKMOVANJ 

 
(a) Organizator mora izvesti tekmovanje skladno s časovnico, ki je navedena v razpisu 
tekmovanja. Časovnica mora zagotavljati dovolj časa med posameznimi štarti. 
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(b) Če bo tekmovanje izvedeno v skladu z razpisi tekmovanj (kraj, datum in predvideni 
začetek tekmovanja), organizator tekmovanja ni dolžan sporočiti triatlonskim klubom in 
društvom ponovnega razpisa tekmovanja (je pa priporočljivo).  
 
(c) O preložitvi tekmovanja ali odpovedi  tekmovanja zaradi višje sile, za določen čas ali na 
naslednji tekmovalni dan, na dan tekmovanja odloča tehnični delegat TZS po posvetu z 
organizatorjem in s predstavniki vseh sodelujočih triatlonskih klubov in društev na 
tekmovanju. O svoji odločitvi mora tehnični delegat TZS obvestiti organizatorja, tekmovalce 
in sodnike na oglasni deski na samem tekmovanju,  na spletni ter FB strani TZS. 
Če tehnični delegat TZS ugotovi, da zaradi izjemnih razmer ne bo mogoče izpeljati 
tekmovanja po tekmovalnih pravilih TZS oziroma po razpisih tekmovanj, lahko pred 
pričetkom tekmovanja, najkasneje eno (1) uro pred štartom, tekmovanje odpove.  
O svoji odločitvi mora tehnični delegat TZS  obvestiti organizatorja, tekmovalce in sodnike na 
spletni strani TZS, FB strani TZS ter na oglasni deski na samem tekmovanju. 
 
(d) V primeru, da vremenske razmere ali druge okoliščine onemogočajo izvedbo tekmovanja 
skladno z razpisom, se lahko tehnični delegat TZS odloči da tekmovanje skladno s pravili WT: 

 skrajša v celoti ali po posameznih segmentih, 

 ob odpovedi plavalnega dela, postane duatlon, 

 ob odpovedi kolesarskega dela, postane akvatlon, 

 ob odpovedi tekaškega dela, postane akvabike. 

 

 (e) Če na tekmovanju ni tehničnega delegata TZS, odloča o odpovedi posameznega 
tekmovanja glavni sodnik po posvetovanju z vodjem organizacije ali predsednikom TZS. 
 
(f) Organizator lahko pri TZS zahteva spremembo datuma tekmovanja le iz objektivnih 
razlogov, vendar najkasneje petnajst (15) dni pred tekmovanjem. O spremembi datuma 
odloča UO TZS na eni izmed sej. 
 
(g) Za začetek tekmovanja se šteje pričetek prvega tekmovanja po objavljenem urniku v 
razpisih tekmovanj. 
 

4.1.3 PRIJAVE 

 
(a) Vsi triatlonski klubi in društva morajo za prijavo na tekmovanja uporabljati spletno prijavo 
na portalu PRIJAVIM.SE  ali drugem spletnem obrazcu, ki ga določi UO TZS. 
Če na omenjeni spletni strani ni možna prijava in/ali če klubi in društva trenutno nimajo 
dostopa do interneta, morajo poslati prijavo direktno organizatorju tekmovanja v prijavnem 
roku.   
Prijava mora vsebovati: 

 številko licence, če jo ima,  

 priimek in ime ter letnico rojstva, 

 tekmovalno disciplino. 
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(b) Prijave na tekmovanja se preko spletne prijave zaključijo najmanj dva dni pred 
tekmovanjem. Prijave za tekmovanja, poslane po pošti, faksu ali e-pošti, morajo prispeti 
najkasneje dva dni pred tekmovanjem na naslov organizatorja. Klubi in društva so dolžni 
preveriti pri organizatorju, ali je poslana prijava prispela na naslov. 
 
(c) Organizator tekmovanja in tehnični delegat TZS nista dolžna upoštevati prijave, ki ni 
prispela v roku iz prejšnje točke (b). 
 
(d) Tekmovalci brez letne licence niso uvrščeni v razvrstitvi na tekmah za državno prvenstvo 
in slovenski pokal. 
 

4.1.4 ODJAVE 

 
(a) Odjave so možne pred tekmovanjem pri čemer je potrebno odjavo sporočiti organizatorju 
tekmovanja.  
 
(b) Odjave so možne tudi na dan tekmovanja, pri čemer organizator štartnine plačane v 
prijavi, ni dolžen vrniti prijavitelju. 
 

4.1.5 RAZPIS TEKMOVANJA 

 
(a) Razpis mora vsebovati: 

1. datum, naziv tekmovanja in točno lokacijo  
2. ime in priimek tehničnega delegata TZS 
3. urnik tekmovanja  
4. tehnična navodila: 

 natančen opis tekmovalnih prog (načrt, relief, razdalje), 

 natančen opis menjalnega in prireditvenega prostora (načrt), 

 natančno označeno mesto zdravniške službe (načrt), 

 čas in kraj tehničnega sestanka (briefinga), 

 prijava na tekmovanje in registracija (rok, višina štartnine), 

 nagrade in priznanja, 

 morebitna kontrola dopinga. 
 
(b) Celotno štartno listo prejmejo tehnični delegat TZS, organizator tekmovanja in glavni 
sodnik, lahko pa tudi predstavniki medijev, najkasneje 30 minut pred začetkom tekmovanja.  
 
(c) O spremembah štartne liste odloča tehnični delegat TZS, najkasneje 30 minut pred 
začetkom tekmovanja, vendar v štartno listo ne sme dodajati tekmovalcev, ki niso bili 
prijavljeni v prijavnem roku. 
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4.1.6 ŠTARTNINA 

 
Štartnina je prihodek organizatorja tekmovanja. Priporočena cena za: 

 posamična prvenstva in pokalna tekmovanja v daljših razdaljah – največ 50 EUR 

 posamična prvenstva in pokalna tekmovanja v standard razdaljah – največ 30 EUR  

 posamična prvenstva in pokalna tekmovanja v sprint razdaljah – največ 25 EUR  

 posamična prvenstva in pokalna tekmovanja v super sprint razdaljah – največ 20 EUR  

 posamična prvenstva in pokalna tekmovanja v cici razdaljah – največ 5 EUR  

 ekipna prvenstva – največ 40 EUR  
 

4.1.7 PRIJAVNA SLUŽBA 

  
(a) Na vseh tekmovanjih mora organizator tekmovanja organizirati prijavno službo za 
prevzem številk in čipov. Prijavna služba mora začeti z delom najmanj dve (2) uri pred 
začetkom tekmovanja. 
 
(b) Na prijavni službi morajo tekmovalci prevzeti številke in čipe v roku, ki je naveden v 
razpisu tekmovanja. 
 
(c) Če se tekmovalec ne javi na prijavni službi v predpisanem času, lahko izgubi pravico do 
nastopa, o čemer odloča glavni sodnik, ki se posvetuje s tehničnim delegatom TZS. 
 
(d) Dokončne poimenske prijave ekip, vodje prijavijo v prijavni službi najkasneje eno (1) uro 
pred začetkom tekmovanja na predpisanem obrazcu organizatorja.  
 
(e) Prijavna služba je zadolžena za zapis štartnih številk tekmovalcem na obe roki oz. 
nasprotni roko in nogo. 
 

4.1.8 OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA 

 
(a) Tekmovanja se morajo izvesti v skladu s Tekmovalnimi pravili TZS in WT. 
 
(b) Zagotoviti mora prijave na tekmovanje preko portala PRIJAVIM.SE. 
 
(c) Tekmovališče mora biti pripravljeno za pregled in prevzem najkasneje eno (1) uro pred 
začetkom tekmovanja. 
 
(d) Organizator tekmovanja mora na tekmovališču zagotoviti delovanje vseh služb z 
zadostnim številom oseb. 
 
(e) Tekmovališče mora zagotavljati varnost vseh udeležencev tekmovanja. 

 
(f) Organizator mora zagotoviti vsem udeležencev tekmovanja enake tekmovalne pogoje. 
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(g) Organizator tekmovanja mora zagotoviti potrebne delovne in tehnične pogoje za popolno 
avtomatično merjenje časov.  
 
(h) Organizator je plačnik storitev merilne službe. 
 
(i) Organizator je plačnik storitev sodniške službe v primeru, da nima svojih licenciranih 
sodnikov. Račun za storitev sodniške službe mu izstavi TZS. 
 
(j) Organizator mora zagotoviti še: 

 računalniško obdelavo podatkov, 

 elektronski ciljni semafor, 

 ozvočenje, 

 tiskane štartne številke in zadostno število priponk za njihovo pripenjanje ali zapis kot 
je navedeno v točki 4.1.7 (e), 

  nalepke s štartno številko za kolo in čelado (velikost min 6x4cm). 
 
(k) Organizatorjem tekmovanj svetujemo, da zavarujejo civilno odgovornost tekmovalcev in 
organizatorjev. 
 
(l) Organizator je v času tekmovanja odgovoren za  varovanje menjalnega prostora, ter 
kontrolo iznosa opreme po končanem tekmovanju. 
 
(m) Organizator mora zagotoviti zadostno število toaletnih prostorov (priporočljivo vsaj 1 
ženski in 1 moški na 50 tekmovalcev). 
 
(n) Organizator mora prijaviti tekmovanje skladno z  Zakonom o javnih zbiranjih (Ur. list RS, 
št. 64/11). 
 
(o) Organizator tekmovanja mora zagotoviti prisotnost zdravstvenega osebja, skladno s 
Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči (Ur. list RS, št. 81/15). 
 
(p) Organizator tekmovanja mora pri varovanju plavalnega dela tekmovanja upoštevati 
določbe Zakona o varstvu pred utopitvami  (Ur. list RS, št. 42/07 in 9/11). 
 

4.1.9 OTVORITEV TEKMOVANJA IN RAZGLASITVE 

 
(a) Na tekmovanjih državnega prvenstva mora organizator tekmovanja izvesti otvoritev 
tekmovanja (igranje himne ...), upoštevajoč  Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 
64/11). 
 
(b) Vsi triatlonski klubi in društva morajo spoštovati navodila organizatorja glede otvoritvene 
svečanosti ter razglasitve prvih treh uvrščenih tekmovalcev oziroma najboljših ekip na 
tekmovanju. 
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(c) Klubi in društva ter njihovi tekmovalci so se dolžni odzvati na razglasitev rezultatov in 
podelitev priznanj. V primeru ne odziva se priznanja ne podelijo in se jih tudi ne pošilja po 
pošti. 
 
(d) Triatlonska zveza Slovenije zagotovi priznanja za tekmovanja državnega prvenstvena. 
 

4.1.10 UGOVORI IN PRITOŽBE 

 
(a) Za ugovore in pritožbe veljajo določila iz Tekmovalnega pravilnika TZS. 
 
(b) Ugovor, ki se nanaša na rezultat, je potrebno  podati ustno glavnemu sodniku tekmovanja 
takoj oziroma najkasneje petnajst (15) minut po neuradni objavi rezultatov discipline na 
oglasni deski. 
 
(c) Na odločitev glavnega sodnika se lahko petnajst (15) minut po uradni objavi odločitve 
vloži pisna pritožba na pritožbeno komisijo. Ob vložitvi pritožbe je potrebno vplačati 
pritožbeno takso v višini štartnine, ki se vrne pritožniku, če je bila pritožba ugodno rešena. 
Pisna pritožba se izroči tehničnemu delegatu tekmovanja, ki na prejeto pritožbeno izjavo 
zapiše čas prejema pritožbe. 
Tehnični delegat TZS kot predsednik pritožbene komisije takoj po prejemu pritožbe skliče 
pritožbeno komisijo. Pritožbena komisija za svojo odločitev pridobi izjave sodnikov in druge 
morebitne dokaze. Pritožbena komisija izda o svoji odločitvi pisni sklep z obrazložitvijo vseh 
pomembnih dejstev, ki ga podpišejo člani pritožbene komisije. Odločitev pritožbene komisije 
je dokončna. Tehnični delegat tekmovanja en izvod sklepa vroči pritožitelju, uradno pa ga 
objavi na oglasni deski. 
 
(d) Če je pritožba zavrnjena, postane plačana taksa prihodek organizatorja tekmovanja. 
 
(e) Pritožbeno komisijo sestavljajo: tehnični delegat TZS, vodja tekmovanja in glavni sodnik. 
 

4.1.11 REZULTATI TEKMOVANJA 

 
(a) Organizator tekmovanja mora največ  petnajst (15) minut po končani posamezni disciplini 
objaviti neuradne rezultate na oglasni deski. Če ni pritožb na neuradne rezultate, le ti po 
preteku pritožbenega roka za posamezno disciplino, s potrditvijo glavnega sodnika in 
podpisom tehničnega delegata, postanejo uradni. 
Objava uradnih rezultatov je na oglasni deski s pripisanim časom objave in podpisom 
tehničnega delegata tekmovanja. 
 
(b) Organizator tekmovanja mora izdelati listo rezultatov najkasneje trideset (30) minut po 
koncu tekmovanja. Listo rezultatov se vroči: 

 tehničnemu delegatu TZS, 

 glavnemu sodniku, 

 priporočljivo pa tudi predstavnikom klubom in 

 novinarjem. 
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Izvajalec meritve časov in obdelave podatkov je dolžan predati celotno listo rezultatov v 
elektronski obliki organizatorju tekmovanja ter tehničnemu delegatu TZS, najkasneje trideset 
(30) minut po koncu tekmovanja. 
Organizator tekmovanja mora objaviti listo rezultatov na spletni strani tekmovanja in jo v 
roku oseminštirideset (48) ur v elektronski obliki poslati na elektronski naslov TZS 
(info@triatlonslovenije.si).  
 
(c) Lista rezultatov mora biti izdelana z računalniško obdelavo podatkov, ki vsebuje naslednje 
sestavine: 

 naziv tekmovanja, 

 kraj in datum tekmovanja, 

 naziv in rang tekmovanja, 

 uvrstitev tekmovalca, 

 štartno številko, 

 priimek in ime tekmovalca, 

 letnico rojstva (zadnji dve številki), 

 klub, 

 dosežen čas, 

 v listi rezultatov mora biti vpisan (mednarodno priznane okrajšave), odstop – DNF, ni 
nastopil – DNS, diskvalifikacija – DSQ. 

 

4.1.12 ZDRAVSTVENA SLUŽBA 

 
(a) Organizator tekmovanja mora zagotoviti prisotnost zdravstvenega osebja, kot je 
navedeno v točki 4.1.8 (l). 
 
(b) Zdravstvena služba mora nositi prepoznavna oblačila svoje službe, prav tako pa mora biti 
vidno označeno mesto zdravniške službe. 
Predstavnik zdravstvene službe poda poročilo o poškodbah tekmovalcev tehničnemu 
delegatu TZS. 
 

4.1.13 KONTROLA DOPINGA 

 
 (a) Na tekmovanjih so lahko napovedane kontrole dopinga. V  tem primeru mora 
organizator tekmovanja zagotoviti ustrezne prostore za delo Komisije za antidoping 
(SLOADA). 
Organizator imenuje v Komisijo za antidoping zadostno število oseb, ki vročajo vabila za 
kontrolo dopinga. Na zahtevo Komisije za antidoping TZS imenuje osebe za odvzem vzorcev 
Nacionalna antidoping komisija pri OKS (SLOADA). Organizator bo o napovedani kontroli 
dopinga pravočasno obveščen.  
 
(b) Komisija za antidoping TZS nima pravice karkoli zahtevati od organizatorja tekmovanja v 
primeru nenapovedanih kontrol dopinga na tekmovanjih in mora sama poskrbeti za 
zadostno število oseb za vročanje vabil. 
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4.1.14 OGLAŠEVANJE IN REKLAMIRANJE NA TEKMOVANJIH 

 
(a) Organizator tekmovanja je dolžan vse oglasne panoje in reklame namestiti ob zunanjem 
robu tekmovališča, tako, da v nobenem primeru ne  omejujejo  gibanja tekmovalcev na 
tekmovanju. Poskrbeti je potrebno tudi za ustrezno vidljivost na tekmovališču. 
 
(b) Oglaševanje in reklamiranje se po potrebi  s predhodnim dogovorom uskladi  oz. dogovori  
z UO TZS. 
 

4.1.15 OCENA TEKMOVANJA 

 
(a) Tehnični delegat TZS ocenjuje organizacijo tekmovanja in delo posameznih služb na 
tekmovanju, naključno izbrani tekmovalci pa tekmovanje samo (Priloga 1 Ocena športne 
prireditve TZS: Obrazec za tehničnega delegata in Priloga 2 Ocena športne prireditve TZS: 
Obrazec za tekmovalce ).  
 
(b) Vrstni red uspešnosti organizatorjev tekmovanj, bo vsakoletno predstavljen na sestanku 
predsednikov klubov ob koncu triatlonske sezone. Rezultate ocenjevanj predstavi Sodniška 
služba TZS. 
 

4.1.16 VARNOST 

 
Za varnost na tekmovanju je odgovoren organizator tekmovanja. Za regularno izvedbo in 
potek samega tekmovanja pa je zadolžen tehnični delegat TZS. 
 
PRIPOROČILA: 
Plavalni del: 

 pregled ustreznosti vode, temperature, vhod/izhod… po tekmovalnem pravilniku TZS,  

 zadostno število reševalcev iz vode, potapljačev in ostalih tehničnih pripomočkov ter 
dodatno varovanje na čolnih oz. ostalih vodnih plovilih (surf, sup, kajak …), kot je 
navedeno v točki  4.1.8 (m), 

 v primeru  plavanja v bazenu je potrebna prisotnost reševalca iz vode, kot je 
navedeno v točki  4.1.8 (m). 

 
Kolesarski del: 

 kolesarski del triatlona mora potekati ob popolni zapori prometa ali ob premični 
zapori, 

 s proge morajo biti odstranjene oz. umaknjene vse nevarnosti (kamni, nevarni 
predmeti na progi ...), 

 proga mora biti predhodno ustrezno označena, jasno označeni zavoji, obrati in 
morebitni nevarni odseki, 

 zagotovljeno mora biti zadostno število redarjev in rediteljev, ki zagotavljajo 
maksimalno varnost tekmovalcev. 
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Tekaški del: 

 proga mora biti predhodno ustrezno označena, jasno označeni zavoji, obrati in 
morebitni nevarni odseki, 

 s proge morajo biti odstranjene oz. umaknjene vse nevarnosti (kamni, nevarni 
predmeti na progi ...), 

 zagotovljeno mora biti zadostno število redarjev in rediteljev, ki zagotavljajo 
maksimalno varnost tekmovalcev. 

 

4.2 ORGANIZACIJA MEDNARODNIH TEKMOVANJ TRIATLONSKE ZVEZE 

 
(a) Za organizacijo mednarodnih tekmovanj morajo potencialni organizatorji poslati 
kandidaturo na TZS. UO TZS odloča o primernosti kandidatov za organizacijo 
tekmovanj. 
Triatlonska zveza Slovenije kandidira s tekmovanji na koledarju WT. 
 
(b) Kandidaturo za organizacijo mednarodnih tekmovanj je potrebno oddati na TZS vsaj 
petnajst (15) dni pred rokom prijav mednarodne triatlonske organizacije. 
 
(c) Kandidatura mora vsebovati naslednje podatke: 

 ime tekmovanja, 

 kraj in datum tekmovanja, 

 polno ime organizatorja, 

 ime in priimek odgovorne osebe, 

 finančni načrt z viri kritja, 

 opis tekmovališča in ostali tehnični podatki, 

 vloga mora biti pripravljena v skladu z Zakonom o športu (Ur. list RS, št. 29/17) in s 
Sklepom o postopku za kandidiranje in organiziranje velikih športnih prireditev v 
Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 64/93). 

 

4.3 ORGANIZACIJA OSTALIH TEKMOVANJ 

 
(a) Za organizacijo triatlonskih tekmovanj, ki niso v koledarju TZS, TZS ne prevzema nobene 
odgovornosti. 
 
(b) Organizator tekmovanja, ki ni v okviru TZS, lahko le to zaprosi za strokovno pomoč 
Sodniške službe TZS, pri čemer se v tem primeru sklene pogodba med organizatorjem in TZS. 
 
(c) V primeru, da je na nek termin že razpisano triatlonsko tekmovanje pod okriljem TZS in je 
v uradnem koledarju tekmovanj za tekoče leto, se izvedba še enega tekmovanja na isti 
termin, ne potrdi. 
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5 TEHNIČNI DELEGAT TRIATLONSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 
Tehničnega delegata za posamezno tekmovanje določi in potrdi Sodniška služba TZS v 
začetku koledarskega leta, najkasneje trideset (30) dni pred pred prvim tekmovanjem v 
sezoni. Spisek tehničnih delegatov za posamezno tekmovanje bo objavljen v koledarju 
tekmovanj TZS. 
 
Naloge tehničnega delegata: 

1. je uradni predstavnik TZS na prvenstvenih tekmovanjih in tekmah slovenskega 
pokala, za katere ga delegira Sodniška služba TZS, 

2. skupaj z organizatorjem je odgovoren za kvalitetno pripravo in regularno izvedbo 
tekmovanja, 

3. opravlja dolžnosti v skladu s Tekmovalnim pravilnikom TZS in WT pravili in razpisi 
tekmovanj, 

4. najkasneje štirinajst (14) dni pred tekmovanjem se poveže z organizatorjem 
tekmovanja in preveri potek priprav na tekmovanje, predvsem: 

 sestav organizacijskega odbora z ustrezno številčno pokritostjo vseh služb 

 pripravljenost proge in njihovo opremo 

5. skupaj z organizatorjem tekmovanja preveri, če predlagani okvirni urnik ustreza 
oziroma ga po potrebi prilagodi. Med tekmovanjem po potrebi prilagaja urnik (npr. 
močan naliv dežja …), 

6. nadzoruje izvedbo tekmovanja in dogajanje po tekmovanju, 

7. pravočasno preveri, če so pripravljene medalje in pokali za podelitev, 

8. organizatorju tekmovanja se mora javiti najkasneje 120 minut pred pričetkom 
tekmovanja, 

9. na tekmovanju mora nositi uradna oblačila TZS, 

10. skupaj z glavnim sodnikom in organizatorjem tekmovanja pregleda tekmovališče 
(ustreznost prog, temperatura vode... skladno s Tekmovalnim pravilnikom TZS) in 
organizatorja opozori na morebitne napake. V primeru, da gre za večje napake, 
katerih se ne da odpraviti do začetka tekmovanja, lahko najkasneje eno (1) uro pred 
štartom tekmovanje odpove. 

11. če niso zagotovljeni varnostni pogoji za izvedbo tekmovanja, lahko prepove izvedbo 
tekmovanja, 

12. preveri delovanje vseh služb organizacijskega odbora in ob ugotovitvi morebitnih 
pomanjkljivosti zahteva odpravo le-teh, 

13.  po potrebi preverja identifikacijo nastopajočih na tekmovanju, 
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14. v sodelovanju z organizatorjem koordinira delo zdravstvene službe na tekmovanju,  

15. odloča o spremembah štartne liste, ne sme pa dodajati v štartno listo tistih, ki niso 
bili prijavljeni v prijavnem roku, 

16. poskrbi, da se preveri oprema tekmovalcev (dresi, obutev, kolo …), 

17. med tekmovanjem je v stiku z glavnim sodnikom ter vsemi odgovornimi vodji 
organizacijskega odbora, 

18. na tekmovanju rešuje vsa sporna vprašanja glede organizacije in izvedbe tekmovanja, 

19. sodeluje v pritožbeni komisiji in ji predseduje, 

20. sodeluje pri podeljevanju medalj, pokalov in priznanj, 

21.  po koncu tekmovanja izpolni obrazec  Ocena športne prireditve, priloži listo uradnih 
rezultatov in ga v roku 48 ur po koncu tekmovanja pošlje sekretarju TZS na 
elektronski naslov (info@triatlonslovenije.si), 

22. odloča o številu posameznih sodnikov na tekmovanjih. Minimalno število je 5 
licenciranih sodnikov na tekmovanjih TZS, 

23. za opravljeno delo mu pripadata dnevno nadomestilo in prevozni stroški v obliki 
kilometrine za dan tekmovanja. Višino dnevnega nadomestila potrdi UO TZS pred 
začetkom tekmovalne sezone. 
Za vse ostala komercialna tekmovanja (Ironman, Challenge ipd.) mu pripadata 
dnevno nadomestilo in prevozni stroški v obliki kilometrine določeno s pogodbo med 
organizatorjem in TZS. Vse omenjene stroške krije TZS. 

 

6 SODNIKI TRIATLONSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 
Za glavnega sodnika TZS je lahko imenovan sodnik, ki je opravil sodniški tečaj, ima sodniško 
licenco za tekoče leto ter ustrezno strokovno znanje iz Tekmovalnega pravilnika. Določi ga 
Sodniška služba TZS. Spisek glavnih sodnikov za posamezno tekmovanje bo objavljen v 
koledarju tekmovanj TZS. 
Sodnike za posamezno tekmovanje določi tehnični delegat TZS v sodelovanju z glavnim 
sodnikom tekmovanja najkasneje 14 dni pred tekmovanjem iz seznama sodnikov, ki imajo 
sodniško licenco za tekoče leto. 
Če zaradi višje sile na tekmovanju ni tehničnega delegata TZS, njegovo vlogo prevzame glavni 
sodnik, ki je delegiran za tekmovanje ter določi drugega glavnega sodnika izmed ostalih 
sodnikov na tekmovanju. 
 

Naloge glavnega sodnika: 
  

1. Dobro poznavanje vseh določb Tekmovalnega pravilnika TZS, 
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2. spoštovati mora »Etični kodeks sodnikov Slovenije« in na spoštovanje kodeksa 
opozarjati vse ostale sodnike, 

 
3. organizatorju tekmovanja se mora javiti najmanj 120 minut pred pričetkom 

tekmovanja, 
 

4. od organizatorja zahteva štartno listo. Udeležujejo se sestankov, ki jih sklicuje 
organizator pred tekmovanjem, 

 
5. na tekmovanju mora nositi uradna sodniška oblačila TZS, 

 
6. pred tekmovanjem je dolžan pregledati tekmovališče in sodniške pripomočke, za 

katere so pristojni in poskrbeti, da se odpravijo vse morebitne pomanjkljivosti, 
 

7. pomaga ostalim sodnikom preveriti opremo tekmovalcev (dresi, obutev, kolo …), 
 

8. sodeluje s tehničnim delegatom na tekmovanju pri sestavi posameznih sodniških žirij. 
Lahko zahteva zamenjavo posameznega triatlonskega sodnika, ki s svojim vedenjem 
ali delom ogroža pravilno izvedbo tekmovanja, 

 
9. če opazi, da se ne upošteva Tekmovalni pravilnik TZS, razpisi tekmovanj ali tehnična 

navodila, takoj o tem obvesti tehničnega delegata in organizatorja tekmovanja, da se 
napake odpravijo, 

10. glavni sodnik za opravljeno delo prejme dnevno nadomestilo ter prevozne stroške  v 
obliki kilometrine. Višino dnevnega nadomestila potrdi UO TZS pred začetkom 
tekmovalne sezone. 
Za vse ostala komercialna tekmovanja (Ironman, Challenge ipd.) mu pripadata 
dnevno nadomestilo in prevozni stroški v obliki kilometrine. Vse omenjene stroške 
krije organizator tekmovanja, razen v primeru, ko je s pogodbo med organizatorjem 
in TZS dogovorjeno drugače.  

 

Naloge ostalih sodnikov: 

1. Dobro poznavanje vseh določb Tekmovalnega pravilnika TZS, 
 

2. spoštovati mora »Etični kodeks sodnikov Slovenije« in na spoštovanje kodeksa 
opozarjati vse ostale sodnike, 

 
3. glavnemu sodniku tekmovanja se mora javiti najmanj 120 minut pred pričetkom 

tekmovanja, 
 

4. udeležujejo se sestankov, ki jih sklicuje glavni sodnik pred tekmovanjem, 
 

5. na tekmovanju morajo nositi uradna sodniška oblačila TZS, 
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6. pred tekmovanjem  sodelujejo pri pregledu tekmovališča in sodniških pripomočkov, 
za katere so pristojni, 
 

7. preverjajo opremo tekmovalcev (dresi, obutev, kolo …), 
 

8. če opazijo, da se ne upošteva Tekmovalni pravilnik TZS, razpisi tekmovanj ali tehnična 
navodila, takoj o tem obvestijo glavnega sodnika, 

9. sodniki za opravljeno delo prejmejo dnevno nadomestilo ter prevozne stroške v obliki 
kilometrine. Višino dnevnega nadomestila potrdi UO TZS pred začetkom tekmovalne 
sezone. 
Za vse ostala komercialna tekmovanja (Ironman, Challenge ipd.) jim pripada dnevno 
nadomestilo in prevozni stroški v obliki kilometrine. Vse omenjene stroške krije 
organizator tekmovanja, razen v primeru, ko je s pogodbo med organizatorjem in TZS 
dogovorjeno drugače.  
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7 PRILOGA 1: OCENA ŠPORTNE PRIREDITVE TZS: Obrazec za 

tehničnega delegata 

Triatlonska zveza Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana 

Obrazec za oceno športne prireditve TZS 

 

OCENA ŠPORTNE PRIREDITVE TZS: Obrazec za tehničnega delegata 
 

 

Tekma:                                                              

Datum:  

Kraj:  

Organizator prireditve: 

 

Tehnični delegat prireditve: 

Število udeležencev (tekmovalcev v vseh kategorijah): 

Število gledalcev (približna ocena): 
 

 

1. ŠTARTNI PROSTOR 
 

  slabo  

(1) 

Zadovoljivo 

(2) 

dobro  

(3) 

zelo dobro 

(4) 

odlično (5) Ne vem, 

brez odg. 

1 izgled prostora (transparenti, 

trakovi, označbe, prostornost, 

čistost…) 

      

2 sanitarije       
3 štartni postopek       

 

 2. PLAVALNA PROGA 
 

  slabo  

(1) 

zadovoljivo 

(2) 

dobro  

(3) 

zelo dobro 

(4) 

odlično (5) Ne vem, 

brez odg. 

4 označba proge (boje, vidljivost, …)       
5 varnost tekmovalcev (reševalci, 

plovila, …) 
      

6 izhod iz vode (označba, varnost, …)       
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3. MENJALNI PROSTOR 
 

  slabo  

(1) 

zadovoljivo 

(2) 

dobro  

(3) 

zelo dobro 

(4) 

odlično (5) Ne vem, 

brez odg. 

7 izgled prostora (transparenti, 

trakovi, prostornost, …) 
      

8 stojala za kolesa (razmik, oznake, 

…) 
      

9 izhod/vhod v menjalni prostor 

(primernost, označba, …) 
      

10 varnost tekmovalcev in opreme 

(ograje, trakovi, čistost prostora, 

redarji, … ) 

      

 

4. KOLESARSKA PROGA 
 

  slabo  

(1) 

zadovoljivo 

(2) 

dobro  

(3) 

zelo 

dobro (4) 

odlično 

(5) 

Ne vem, 

brez odg. 

11 označba proge (puščice, km 

oznake, opozorilne table za 

nevarnost, …) 

      

12 varnost tekmovalcev (table in 

trakovi za zaporo, redarji, 

zavarovanje nevarnih delov, 

pometenost cestišča, ...) 

      

 

5. TEKAŠKA PROGA 
 

  slabo  

(1) 

zadovoljivo 

(2) 

dobro  

(3) 

zelo 

dobro (4) 

odlično 

(5) 

Ne vem, 

brez odg. 

13 označba proge (puščice, km 

oznake, opozorilne table za 

nevarnost, …) 

      

14 varnost tekmovalcev (table in 

trakovi za zaporo, redarji, 

zavarovanje nevarnih delov, 

čistost proge, kolesar pred prvim 

tekačem, ...) 

      

15 okrepne postaje (število, pijača, 

hrana, …) 
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6. CILJNI PROSTOR 
 

  slabo  

(1) 

zadovoljivo 

(2) 

dobro  

(3) 

zelo 

dobro (4) 

odlično 

(5) 

Ne vem, 

brez odg. 

16 izgled prostora (transparenti, 

trakovi, prostornost, čistost 

prostora …) 

      

17 varnost tekmovalcev (redarji, 

čistost proge, …) 
      

18 zdravstvena oskrba       
19 okrepna postaja (pijača, hrana, …)       

 

7. PRIREDITVENI PROSTOR 
 

  slabo  

(1) 

zadovoljivo 

(2) 

dobro  

(3) 

zelo 

dobro (4) 

odlično 

(5) 

Ne vem, 

brez odg. 

20 izgled prostora (transparenti, 

trakovi, prostornost, čistost…) 
      

21 pravočasna postavitev prostora in 

označba prog 
      

22 prijavna služba (organiziranost, 

primernost prostora, …) 
      

23 oglasna deska (časovnica 

tekmovanja, starostne kategorije, 

načrt prireditvenega prostora, 

popoln načrt tekmovalnih prog s 

točnimi razdaljami, rezultati, …) 

      

24 sestanek za tekmovalce – 

»briefing« (prostor in čas izvedbe, 

slovenski jezik, tuji jezik, …) 

      

25 podelitev priznanj (izgled prostora, 

pravočasna in tekoča izvedba, 

ozvočenje, napovedovalec,..) 

      

26 sanitarije, tuši       
27 varnost udeležencev prireditve 

(table in trakovi za zaporo, redarji, 

…) 
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8. OSTALO 
 

  slabo  

(1) 

zadovoljivo 

(2) 

dobro  

(3) 

zelo 

dobro (4) 

odlično 

(5) 

Ne vem, 

brez odg. 

28 pravočasen razpis tekmovanja 

(osnovne informacije za prijavo, 

starostne kategorije, dostop do 

prireditvenega prostora, časovnica 

tekmovanja, načrt tekmovalnih 

prog s točnimi razdaljami, …) 

      

29 zdravstvena oskrba (vozilo prve 

pomoči, zdravnik, …) 
      

30 elektronsko merjenje časa 

(pravilnost, pravočasnost, …) 
      

31 ozvočenje (napovedovalec, 

pokritost in glasnost zvoka, …) 
      

32 postrežba tekmovalcev po 

tekmovanju (hrana, pijača, 

praktična darila, …) 

      

33 zadovoljstvo gledalcev (primernost 

prostora, sanitarije, gostinska 

ponudba, …) 

      

34 medijska pokritost tekmovanja 

(televizija, radio, …) 
      

 

 

Opišite izredne dogodke na tekmi, če so bili 

 

 

 

 

 

podpis tehničnega delegata: 

 

 

______________________ 
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8 PRILOGA 2: OCENA  ŠPORTNE PRIREDITVE TZS: Obrazec za 

tekmovalce 

 

Triatlonska zveza Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana 

Obrazec za oceno športne prireditve TZS 

 

OCENA  ŠPORTNE PRIREDITVE TZS: Obrazec za tekmovalce 

 

TEKMA: _________________________________ 

 

Datum:__________________________________ 

 

Kako zadovoljni ste bili na tekmi z organizacijo: 

  1 (sploh 

nisem 

zadovoljen) 

2 (nisem 

zadovoljen) 

3 (niti 

niti) 

4 

(zadovoljen) 

5 (zelo 

zadovoljen) 

Ne vem, ne 

morem 

oceniti 

1 Štartnega prostora       

2 Menjalnega prostora       

3 Prireditvenega 

prostora 

      

4 Plavalne proge       

5 Kolesarske proge       

6 Tekaške proge       

7 Ciljnega prostora       

 

 

Glede na vašo izkušnjo z organizacijo tekme, bi priporočili tekmo svojim 

športnim prijateljem? 

Sploh ne bi 

priporočil 

         Zelo bi 

priporočil 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Želite še kaj sporočiti organizatorju tekme? 
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Pravilnik za organizacijo tekmovanj TZS je UO TZS potrdil na seji dne 09.11.2020. Pravilnik 
stopi v veljavo s potrditvijo UO TZS. 
 

 


