
 

POWERED BY  

 

Razpis za 35. CEBE triatlon jeklenih Bohinj  powered by Tosidos  
Sobota, 27.8.2022 ob 9.00 in 10.00 uri 

  

Organizator TURISTIČNO DRUŠTVO BOHINJ  

Kraj Bohinjsko jezero  

Štart 27.08.2022 ob 9.30 in 09.00 pri mostu Sv. Janeza (530 m.n.v.)  

Cilj Vodnikova koča na Velem polju (1805 m. n. v.)  

Discipline Veslanje 8 km do zaliva Ukanc in nazaj (kajak) 

 Plavanje 1,7 km do zaliva pri Kramarju in nazaj 

 SUPanje 5 km od Boh. Jezero – Naklova glava 

  
Gorsko 
kolesarjenje  

16 km od Boh. Jezero - Fuž. zaliv - St. Fužina - Studor - 
Sr. vas - planina Uskovnica – Biatlonski stadion Pokljuka 

  Tek 
10 km po označeni planinski poti preko planine 
Konjščice do Vodnikove koče na Velem polju 

Prijave 

Tudi letos bo zaradi varnosti in obremenitve okolja nastopilo omejeno 
število posameznikov in štafet. Organizator bo sprejel največ 150 prijav za 
posameznike in 100 za štafete skupaj.  

Prijave sprejemamo preko spletnega obrazca do torka 23.8.2022 oziroma 
do zapolnitve razpisanega števila prostih mest. 

Prijava bo dokončno veljavna z dnem plačila štartnine. 

POSEBNOST: Pri štafetah lahko tekmujeta dva ali trije tekmovalci. V 
primeru, da tekmujeta dva, se pri uvrstitvi v kategorijo 2x šteje starost 
tekmovalca, ki opravlja dve disciplini. 

PRIJAVE NA DAN TEKMOVANJA NE BODO MOŽNE! 

Štartnina za posameznike  
5. 3. – 1. 4. 2022      60,00€ 
2. 4. – 16. 8. 2022    70,00€ 
17. 8. – 23. 8. 2022  80,00€ 

  za štafete  
5. 3. – 1. 4. 2022       120,00€ 
2. 4. – 16. 8. 2022     130,00€ 
17. 8. – 23. 8. 2022   160,00€ 
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Kategorije 

MOŠKI 1 18 - 29 let rojeni 1993 – 2004 

MOŠKI 2 30 - 34 let rojeni 1988 – 1992 

MOŠKI 3 35 - 39 let rojeni 1983 – 1987 

MOŠKI 4 40 - 44 let rojeni 1978 – 1982 

MOŠKI 5 45 - 49 let rojeni 1973 – 1977 

MOŠKI 6 50 - 54 let rojeni 1968 – 1972 

MOŠKI 7 55 - 59 let rojeni 1963 – 1967 

MOŠKI 8 nad 60 let rojeni 1962 in prej 

MOŠKI SUP vse starosti 

ŽENSKE 1 18 - 29 let rojene 1993 – 2004 

ŽENSKE 2 30 - 44 let rojene 1978 – 1992 

ŽENSKE 3 nad 45 let rojene 1977 in prej 

ŽENSKE SUP vse starosti 

ŠTAFETE Ž1 vse starosti (ženska) 

ŠTAFETE M1 skupna starost do 140 let (moška ali mešana) 

ŠTAFETE M2 skupna starost nad 141 let (moška ali mešana) 

ŠTAFETE SUP vse starosti (moška, ženska ali mešana) 

KROS TRIATLON: 

ČLANI 1 18 - 24 let rojeni 1998 – 2004 

ČLANI 2 25 - 29 let rojeni 1993 – 1997 

ČLANI 3 30 - 34 let rojeni 1988 – 1992 

ČLANI 4 35 - 39 let rojeni 1983 – 1987 

VETERANI 1 40 - 44 let rojeni 1978 – 1982 

VETERANI 2 45 - 49 let rojeni 1973 – 1977 

VETERANI 3 50 - 54 let rojeni 1968 – 1972 

VETERANI 4 55 - 59 let rojeni 1963 – 1967 

VETERANI 5 nad 60 let rojeni 1962 in prej 

ČLANICE 18 - 49 let rojene 1973 – 2004 
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VETERANKE nad 50 let rojene 1972 in prej 

ŠTAFETE PLAVANJE vse starosti (moška, ženska ali mešana) 
 

Način štarta  
Skupinski štart posameznikov in štafet za plavalce je ob 9.00,  
Skupinski štart posameznikov in štafet v kajakih in SUPih ekipa je ob 10.00  

Časovne omejitve  

Veslanje do 11.30 
Plavanje do 10.00 
Kolesarjenje do 13.15 
Cilj do 15.00 

Dvig štartnih 
številk  

Petek, 26.8.2021 od 18.00 do 20.00 ure v prostorih TD Bohinj in Sobota, 
27.8.2022 od 6:30 do 8:30 na prireditvenem prostoru POD SKALCO v 
Ribčevem Lazu 

Parkirišče za 
vozila  

Brezplačno parkiranje na parkirišču Labora v Stari Fužini s posebnim 
kartončkom nameščenim na notranjo stran vetrobranskega stekla.  

Zaključna 
prireditev s 
podelitvijo 

Športni center Pokljuka 

TEKMOVALNA PRAVILA 

1. Čoln mora biti označen s samolepilno etiketo, gorsko kolo pa s priloženim 
kartončkom ali nalepko.  

2. Štartno številko ima tekmovalec, ki tekmuje sam imeti ves čas tekme 
pripeto/oblečeno tako, da se štartna številka dobro vidi. Štafete si svojo štartno 
številko predajajo po disciplinah. Tekmovalec ali štafeta brez štartne številke bo(do) 
diskvalificiran(i).  

3. Pri štafetah lahko tekmujeta dva ali trije tekmovalci. V primeru, da tekmujeta dva, se 
pri uvrstitvi v kategorijo 2x šteje starost tekmovalca, ki opravlja dve disciplini. 

4. Vmesni čas čoln - kolo se meri na črti tik pred okrepčevalnico na menjalnem prostoru. 
5. Vmesni čas kolo - tek se meri na črti tik preden tekmovalec izstopi s kolesa. 
6. Pri kolesarjenju morajo tekmovalci upoštevati cestno-prometne predpise, ne glede 

na to, da bo cesta v času tekmovanja zaprta za ves promet. Kolesarska čelada je 
obvezna! 

7. Večina kolesarske proje je po makadamski cesti. Organizator priporoča uporabo 
gorskega kolesa. 
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8. Uporaba smučarskih palic pri teku je dovoljena. Uporaba neoprenov pri plavalcih je 
dovoljena.  

9. Spremljanje pri vožnji s kolesom in pri teku ni dovoljeno.  
10. Dostava opreme na menjalni prostor KOLO - TEK (copati za tek, oblačila za 

preobleko): tekmovalec ob dvigu štartne številke lahko odda opremo organizatorju, ki 
jo bo pripeljal na menjalni prostor kolo - tek. Pri plavalcih obstaja še druga vrečka, za 
opremo, ki ostane spodaj v dolini.  

11. Ob dvigu štartne številke tekmovalec podpiše sledečo izjavo: "Sem zdrav(a), 
vsestransko kondicijsko pripravljen(a) in sposoben(a) prenesti vse napore na tej 
zahtevni tekmi. Seznanjen sem s tekmovalnimi pravili in bom upošteval(a) vsa 
navodila organizatorja in tekmoval(a) na lastno odgovornost. Zoper organizatorja 
ne bom vložil(a) nobene zahteve ali tožbe zaradi kakršnekoli škode, ki bi jo utrpel(a) 
v zvezi z udeležbo na tej prireditvi. Strinjam se in soglašam, da se navedeni osebni 
podatki zbirajo, uporabljajo in obdelujejo za komunikacijske namene TURIZEM 
BOHINJ, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter hranijo do 
preklica te izjave." 

12. Vračilo štartnih številk je v ciljnem prostoru. Ob vračilu štartne številke tekmovalec 
prejme spominsko medalji za udeležbo in bon za hrano in pijačo na Vodnikovi koči.. 
Za diskvalificirane ali tekmovalce, ki niso prišli do cilja, velja da vrnejo štartno številko 
na prireditvenem prostoru.  

 

 

            
OKREPČEVALNICE 

1. Tekmovalcem in njihovim spremljevalcem bo na prostoru za dvig štartnih številk na 
voljo brezplačno okrepčilo  

2. Menjalni prostor čoln - kolo: izotonični napitek, voda  
3. Menjalni prostor kolo - tek: izotonični napitek, voda, banane, rozine  
4. Jezerca: voda 
5. Studorski preval: voda  
6. Vodnikova koča (cilj): juha, čaj, izotonični napitek 
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Kosilo za vse tekmovalce od 14:30 do 17:30 s priloženim kartončkom na prireditvenem 
prostoru Športnega centra Pokljuka.  

SPREMLJEVALCI Z AVTOMOBILI! 

Vožnja z osebnim avtomobili čez planino Uskovnica ni dovoljena (občinski odlok). 
Za dostop do menjalnega prostora kolo - tek lahko koristite dve cesti: 

1. Boh. Jezero - Podjelje - Goreljek - Šport hotel - Rudno polje   
2. Boh. Jezero - Koprivnik - Mrzli Studenec - Rudno polje  

  

NAGRADE 

Ob dvigu štartne številke tekmovalci prejmejo vrečko z majico z emblemom triatlona. Vsak 
tekmovalec ob prihodu na cilj dobi spominsko medaljo. Prvi trije tekmovalci v vsaki 
kategoriji prejmejo pokale in praktične nagrade. Posebno nagrado prejmejo tekmovalci za 
desetkratno udeležbo. 
 
Posebno nagrado prejmejo tekmovalci za desetkratno udeležbo. Število nastopov na 
Triatlonu jeklenih Bohinj je potrebno sporočiti do 1.8.2022 na juresodja.events@gmail.com  

Sponzorji tudi letos obljubljajo nagrade za najboljše tekmovalce.  

  

RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV PRIZNANJ 

Razglasitev neuradnih rezultatov bo ob 17:00 na prireditvenem prostoru Pod Skalco. 

Čas za pritožbe in pripombe: 16:00 - 16:30 v sejni sobi Turističnega društva Bohinj, Ribčev Laz 
48. 

Razglasitev uradnih rezultatov in podelitev kolajn in nagrad bo ob 17:00 na prireditvenem 
prostoru Športnega centra Pokljuka. 

mailto:juresodja.events@gmail.com
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PREVZEM OPREME IN VARNOST TEKMOVALCEV 

• prevzem čolnov na cilju veslanja do 20:00 (prevzem samo z žigosanim kontrolnim 
kartončkom) 

• prevzem koles na menjalnem prostoru do 16:00 (prevzem samo z žigosanim 
kontrolnim kartončkom) 

• za varnost tekmovalcev bodo pri veslanju skrbeli potapljači, pri kolesarjenju in teku 
pa člani GRS in redarji. 

Trasa celotnega tekmovanja bo enaka kot v lanskem letu.  

PROSIMO VSE TEKMOVALCE, DA TEMELJITO PREBEREJO RAZPIS IN NAPIŠEJO PRAVILNO 
PRIJAVO. POMANKLJIVIH PRIJAV NE BOMO UPOŠTEVALI. 

PRIJAVE NA DAN TEKMOVANJA NE BODO MOŽNE.   

  

Dodatne informacije: 

g. Jure Sodja: GSM 040 572 611, E-mail: juresodja.events@gmail.com  

ŽELIMO VAM OBILO UŽITKOV, SREČNO! 

mailto:juresodja.events@gmail.com

