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DRŽAVNO PRVENSTVO V MEŠANIH ŠTAFETAH 
 

SOBOTA, 25. JUNIJ 2022 

WAKE PARK DOOPLEK, GRAMOZNO JEZERO DUPLEK 

 

 CICI AKVATLON:  

50m plavanja / 500m teka 

 AKVATLON ZA MLAJŠE DEČKE/DEKLICE:  

200m plavanja / 1.000 m teka 

 TRIATLON ZA VSAKOGAR: 

300m plavanja / 5 km kolesarjenja / 1,8 km teka 

 DRŽAVNO PRVENSTVO V MEŠANIH ŠTAFETAH: 

4 x (300m plavanja / 5 km kolesarjenja / 1,8 km teka) 

 

 

ORGANIZATOR: 

 TRIATLON KLUB 3LIFE 

 Vodja tekmovanja: Robert Gostinčar 

 Delegat TZS: Mitja Dečman 

 Kontaktna oseba: Robert Gostinčar, m: 031 332 289, robert.gostincar@gmail.com 

 Prijave: Predprijave so možne preko spletne stran www.prijavim.se do 23. 6. 2022 

 Informacije: www.tk3life.eu 

 

http://www.prijavim.se/


                                                                        

 

 

PRIJAVE 

KATEGORIJA PRIJAVA  

(DO 23.6 . 2022) 

PRIJAVA  

(NA DAN PRIREDITVE) 

AKVATLON: CICI AKVATLON IN MLAJŠI DEČKI/DEKLICE 5 EUR 5 EUR 

TRIATLON ZA VSAKOGAR 10 EUR 15 EUR 

DP MEŠANE ŠTAFETE  (4 tekmovalci) 80 EUR / štafeto 100 EUR / štafeto 

 

 Startnina se plača na račun organizatorja do zgoraj navedenih datumov 

 Prejemnik:  

TRIATLON KLUB 3LIFE 

KOROŠKA CESTA 33, 2000 MARIBOR,  SLOVENIJA   

TRIATLON DUPLEK 2022 - ime in priimek  oz. ime štafete  

TRR: SI56 6100 0000 9596 169 (Delavska hranilnica d.d.) 

 Zadnji rok za vplačilo prijave je četrtek, 23. junij 2022 (prijava je upoštevana, ko je 

vplačana). Na dan prireditve je cena prijave višja (razen za Cici akvatlon). 

 V ceno prijavnine je vključen tudi čip, ki se ga vrne.   

 

STARTNINA ZAJEMA: 

 Pokal za zmagovalno ekipo v obeh kategorijah DP mešane štafete   

 Medalje za štiri tekmovalce v obeh kategorijah DP mešane štafete .  

 Medalje za prve tri v v posamezni kategoriji Triatlona za vsakogar. 

 Medalje za prve tri v v posamezni kategoriji Akvatlona. 

 Meritev časa in obdelava rezultatov s čipi ekipe Protime. 

 Osvežilni napitki in sadje v cilju.  

 Topli obrok po tekmi. 

 Zagotovljena zdravniška služba. 

 

 



                                                                        

 

 

PROGRAM PRIREDITVE 

URA ČASOVNICA TEKMOVANJA 

12:00-16:00 Registracija in prevzem čipov za vse kategorije 

16:00 Start Cici akvatlon A 

16:15 Start Akvatlon za mlajše dečke/deklice 

16:30 Strart Triatlon za vsakogar 

17:15 Start DP v mešanih štafetah 

20:00 Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj 

 

 

SPLOŠNO 

Tekmuje se po pravilih TZS in na lastno odgovornost. Uporaba kolesarske čelade je obvezna. 

Neupoštevanje tekmovalnih pravil ter navodil sodniške in redarske službe je lahko vzrok za 

diskvalifikacijo. Čas za pritožbe je 15 minut po objavi neuradnih rezultatov. Plačilo ob 

pritožbi po pravilniku TZS. Organizator si pridržuje pravico do spremembe razpisa. 

 

 

KATEGORIJE 

KATEGORIJA DOPOLNJENA LETA  LETNIK ROJSTVA 

DP V MEŠANIH ŠTAFETAH   

STAREJŠI DEČKI/DEKLICE IN KADETI/KADETINJE* 12 -15 let 2007-2010  

MLAJŠI IN STAREJŠI MLADINCI/MLADINKE** 16 -19 let 2003-2006 

ČLANI 20 let in starejši 2002 in starejši 

AKVATLON   

CICI AKVATLON A 6 do 9 let 2013 in mlajši 

MLAJŠI DEČKI/DEKLICE 10 in 11 let 2011-2012 

TRIATLON ZA VSAKOGAR   

TRIATLON ZA VSAKOGAR - MLADINCI 12 do 17 let 2010 - 2005 

TRIATLON ZA VSAKOGAR - ČLANI 18 let in starejši 2004 in starejši 

 
*Na ekipnem tekmovanju se v kategoriji Mlajši in starejši mladinci/mladinke dopusti sodelovanje kadetov, pri 
čemer se ekipa uvršča v posamezno kategorijo glede na starost najstarejšega tekmovalca v ekipi.  
**Na ekipnem tekmovanju se v kategoriji Člani dopusti sodelovanje mladincem, pri čemer se ekipa uvršča v 
posamezno kategorijo glede na starost najstarejšega tekmovalca v ekipi.  



                                                                        

 

 

EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO SUPER SPRINT TRIATLONU: 

 Ekipno državno prvenstvo: 4x super sprint - ekipo sestavljajo 4 tekmovalci (2 ženski in 2 

moška).  

 Tekmuje se v formatu oz. vrstnem redu: moški, ženska, moški, ženska. 

 Vsak tekmovalec v ekipi opravi s celotnim super sprintom (300m plavanja / 5 km 

kolesarjenja (3 krogi) / 1,8 km teka (1 krog)), prečka ciljno črto in se v določenem 

prostoru dotakne naslednjega tekmovalca v ekipi. 

 Tekmuje se po pravilih Triatlonske zveze Slovenije.  

 

 

CICI AKVATLON 

 Tekmuje se po tekmovalnih pravilih Triatlonske zveze Slovenije.  

 Tekmovanje se prične s plavanjem in konča s tekom. 

 Plava se na označeni progi v gramoznem jezeru. 

 Prehod iz plavanja v tek poteka v menjalnem prostoru, kjer je obvezno obuvanje tekaških 

copat. 

 V menjalnem prostoru se lahko nahajajo samo tekmovalci, njihova oprema in sodniki. 

 

 

TRIATLON ZA VSAKOGAR 

 Tekmuje se po tekmovalnih pravilih Triatlonske zveze Slovenije. 

 Tekma je sestavljena iz 300m plavanja / 5 km kolesarjenja (3 krogi) / 1,8 km teka (1 

krog), 

 V menjalnem prostoru se lahko nahajajo samo tekmovalci, njihova oprema in sodniki. 

 Plava se na označeni progi v gramoznem jezeru. 

 Kolesari se na označeni in zavarovani progi na cesti v treh krogih. 

 Tekaška proga je speljana po utrjenem terenu okoli gramoznega jezera (1 krog). 

 

 

 

 


