
 

  

8 TRIATLON VELENJE 

ZOO STATION AKVATLON  

Velenjsko jezero, SOBOTA 07.07.2018 

LOKACIJA: VELENJE, VELENJSKO JEZERO - ZOO STATION VELENJE - CAMPING JEZERO VELENJE  

Opozorilo: Letos bo mikrolokacija prireditve vključno s prijavami, menjalnim prostorom in 
podelitvami prestavljena v kamp Velenje pred ZOO STATION - Sup in Windsurf center. Parkiranje je 
brezplačno v neposredni bližini ob velenjski plaži, nekaj parkirišč pa je prostih tudi ob kampu 
Velenje.  

Naj bo Triatlon Velenje, družinski dan, zato bomo vzporedno nudili veliko aktivnosti tudi za starše. 
Lahko boste sodelovali na skupnem plavalnem, kolesarskem in tekaškem treningu 1km, 25km, 5km.  
lahko se boste preizkusili na SUP-ih ali pa boste samo uživali v prijetnem ambientu Velenjskega 
Jezera. V neposredni bližini se je mogoče tudi okrepčati s hrano in pijačo in koristiti napihljiva 
vodna igrala.  

REGISTRACIJA: ZOO STATION VELENJE, SOBOTA  07.07.2018 od 09.30 ure naprej do 10.30. 

PRED PRIJAVE, Izključno preko SPLETNE PRIJAVNICE na PRIJAVI.SE (Akvatlon je brezplačen) 

ORGANIZATOR: 

TRIATLON KLUB VELENJE, Gubčeva cesta 20, 3320 Velenje.  

DELEGAT TZS: 

Mitja Dečman 

VODSTVO TEKMOVANJA: 

Mojca Zagožen, Špela Bukovec  

Ugovori in pritožbe: 

Mojca Zagožen, Špela Bukovec, delagat TZS 

Trase:    

• MENJALNI PROSTOR: ZOO STATION VELENJE - CAMPING JEZERO VELENJE  

• PLAVANJE: 50/200m Plava se v jezeru. Boja na levi, v nasprotni smeri urinega kazalca.  

• TEK: Trasa za tek je speljana po ravninskih peščenih površinah ob jezeru. Dolžina kroga za 
Cici je 250m oziroma 500m za SS.  

Čas in kraj tehničnega sestanka (briefing): 15 min pred startom na brežini pred vstopom v vodo. 

TRIATLON KLUB VELENJE, Gubčeva cesta 20, 3320 Velenje SLO   www.trivelenje.com   info@trivelenje.com  
Poslovni račun št. SI56 02426-0255242745 

Davčna št. 69023107 



URNIK TEKMOVANJA S STARTI POSAMEZNIH DISCIPLIN:  

 Sobota 07.07.2018  

CICI AKVATLON in SUPER SPRINT AKVATLON 

• 09:30 Odprtje prijav, do 10:30 

• 11:00  CICI AKVATLON 250 m teka, 50m plavanja ter 250m teka (C -letnik 2010-2009 in 
mlajši) 

• 11:20  SUPER SPRINT AKVATLON 500m teka, 200m plavanja ter 500m teka (D1 - letnik 2008, 
letnik 2007)  

• 12:00 Podelitev CICI AKVATLON in  S.S AKVATLON 

KATEGORIJE IN PRAVILA: So po pravilih Triatlonske zveze Slovenije (TZS). C = Cicibani in cicibanke 
8 in 9 let (2010-2009) ter D1 = Mlajši dečki in deklice 10 in 11 let (2008-2007). 

Starta se s tekom, sledi menjava 1 in plavanje, ter nato menjava 2 in ponovno tek.  

OSTALO:  

Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost in organizator ne odgovarja za poškodbe in nesreče, 
ki se zgodijo v okviru tekmovanja. S podpisom na prijavnici se udeleženci strinjajo z razpisnimi 
pogoji. Za mlajše od 18 let je potreben podpis skrbnika. Organizator si pridružuje pravico do 
spremembe razpisa. 

Za odrasle in otroke smo pripravili malo zabave po izvedbi tekmovanja. In sicer otroci in starši, 
ki želite se lahko preizkusite na Supih, ostali pa lahko z nami naredite dober triatlonski trening. 
Lahko samo plavate, kolesarite ali odtečete, ali pa si zadate triatlonski izziv in brez merjenja 
časa in primerjav premagate vse discipline.  

TEČAJ SUPANJA  

13:00 Tečaj SUPanja za otroke in odrasle. Prijava preko portala prijavi.se.  

V ceno 10 EUR je vključeno varstvo, tečaj in 1h Supanje. Lahko posamezno ali odrasel + otrok na 1 
SUP.  

15:00 Zaključek. V kolikor bi si kdo od udeležencev triatlonskega treninga zaželel še SUP-anja, se bo 
delavnica ponovila.  

ODPRTI TRENING TRIATLONA - vsakdo, ki se želi pridružiti se lahko prijavi preko portala prijavi.se. 
Trening je brezplačen in bo vključeval plavanje v Velenjskem jezeru 1km, Kolo 25km in tek 5km. 

13:00 Začetek 

15:00 Konec 

INFO: www.trivelenje.com, info@trivelenje.com, www.velenje-tourism.si , tic@velenje.si    

TEL: 00386/(0)3-896-18-60, Fax: 00386/(3)-896-18-75, GSM: 00386/(0)41-334-028, 00386/
(0)41-346-346 

CAMPING: www.camp-jezero.si 

Pridržujemo si pravico do spremembe razpisa. 

Velenje, Junij 2018                    Predsednik 3K Velenje 
         Mitja Tašler
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