
R A Z P I S DRŽAVNEGA  PRVENSTVA V 70.3 TRIATLONU 
 
 
 
 
 
 
Kraj in čas izvedbe: 
 
Državno prvenstvo v 70.3 triatlonu bo potekalo v soboto, 13. avgust 2016 z startom ob 09.00 uri pri 
Soboškem jezeru ob cesti Murska Sobota – Bakovci (1 km od izvoza iz AC - Murske Sobote ). 
 
Dolžine triatlonske proge: 
 

 1.9 km plavanja  
 80 km kolesarjenja 
 21 km teka 

 
Kategorije: 
 
Kategorije po pravilniku TZS 
 

 
 
 
Program tekmovanja: 
 
Petek 12. 8. 2016: 
 

 15.00 – 19.00 prijave in prevzem štartnih številk (Info center Bakovci) 

Sobota 13. 8. 2016: 
 

 06.00 – 08.00 prijave in prevzem štartnih številk (Info center Bakovci) 
 08.00 – 08.45 priprava kolesa v menjalnem prostoru (Soboško jezero)  
 09.00 start za vse kategorije 
 19.00 razglasitev rezultatov (vas Bakovci). 

 
 
 
 
 
 

M2 STAREJŠI MLADINCI in MLADINKE 18 in 19 1997 – 1998 
E1 CLANI in ČLANICE I 20 do 29 1985 – 1996 
E2 CLANI in ČLANICE II 30 do 39 1977 – 1986 
V1 VETERANI in VETERANKE  I 40 d0 44 1972 – 1976 
V2 VETERANI in VETERANKE  II 45 do 49 1967 – 1971 
V3 VETERANI in VETERANKE III 50 do 54 1962 – 1966 
v4 VETERANI in VETERANKE IV 55 do 59 1957 – 1961 
V5 VETERANI in VETERANKE V 60 do 64 1952- 1956 
V6 VETERANI in VETERANKE VI 65 do 69 1947 – 1951 
V7 VETERANI in VETERANKE VII 70 in starejši/e 1946 in starejši/e 



 
Opis tekmovalnih prog: 
 
Plavalna proga 
Speljana bo v obliki trikotnika, dolžine 1.9 km. Označena bo z vidnimi oznakami (bojami), plavanje v 
smeri urinega kazalca. Plava se dva kroga. Časovni limit 1 ura 15 minut. 
 
Kolesarska proga 
Poteka ob popolni zapori prometa in je ravninska. Obvezna je uporaba atestiranih čelad. V času 
tekmovanja veljajo vsa cestno prometna pravila. Vozijo s 4 krogi v skupni dolžini 80 km. Vožnja v 
zavetrju ni dovoljena. Menjalni prostor je pri Soboškem jezeru. Menjalni prostor za pripravo opreme 
bo odprt od 08. 00 – 08. 45 ure. 
Časovni limit 5 ur 45 minut od starta tekmovanja. 
 
Tekaška proga 
Poteka po makadamu in asfaltu ob popolni zapori prometa. Teče se 10 km plus 3 kroge v skupni 
dolžini 21 km. Menjalni prostor za pripravo opreme bo odprt od 08. 00 – 08. 45 ure. Časovni limit 8 
ur od starta tekmovanja. 
 
Oprema tekmovalcev: 
 
Tekmuje se v primerni športni opremi. Plavalna obleka bo dovoljena če bo voda imela manj kot 23 
stopinj. Uporaba atestirane čelade na kolesu je obvezna. 
 
Morebitne pritožbe: 
 
Rešuje jih tekmovalna komisija. Pritožbe je treba pisno oddati najkasneje 30 minut po prihodu 
zadnjega tekmovalca v cilj.  
 
Prijave in informacije: 
 
ŠD Bakovci, Bakovci Ulica ob potoku 27, 9000 MURSKA SOBOTA, e-pošta: 
spustpomuri@gmail.com 
Startnina do 30.6.2016 – 50 EUR,  do 20.7.2016 – 60 EUR, do 8.8. – 70 EUR 
Plačila na račun ŠD BAKOVCI : SI56 02340 00907 45144 
Zadnji rok prijav; 1.8.2016 
Kontaktna oseba: Miran Vereš 041 380 268 
 
Prehrana 
Vsak udeleženec prejme tople obrok. Ob progi bodo okrepčevalnice. 
 
Odgovornost 
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. S prijavo vsak prijavljeni potrdi, da se zaveda 
tveganosti tekmovanja in da je kondicijsko sposoben prenesti fizične napore. Tekmuje se po pravilih 
TZS. Uporaba atestirane čelade je obvezna, vožnja v zavetrju na kolesu NI dovoljena. 
 
Nagrade in priznanja: 
 
Vsak tekmovalec prejme športno majico. Prvi trije v posamezni kategoriji prejmejo medalje. V 

primeru da v  
kategoriji ni vsaj 5 tekmovalcev bomo kategorije združili. Najhitrejši v moški in ženski kategoriji 

prejmejo pokal 
 
Ostala določila: 
 
Vsa ostala določila, ki izhajajo iz tekmovanja  najdete na spletni strani ( www.triatlon-ms.si ) - 
(trasa, dvig štartnih številk, časovnica, objava rezultatov, cestne zapore, parkirišča,...). 



 
 
 
 


