
4. TRIATLON LJUBLJANA

SPRINT „NO DRAFT“ – SUPERSPRINT – TRIATLON ZA VSAKOGAR – CICI TRIATLON – MEDIJSKO DP 



KOPALIŠČE KODELJEVO 26. AVGUSTA OD 9H DALJE
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1 … cilj
2 … ciljni prostor
3 … „penalty box“ in tabla za „penalty box

4 … ozvočenje
5 … prijave in tabla z informacijami
8 … prireditveni prostor
9 … sanitarije

Dostop je možen iz strani 
Litijske ceste do 10.30h ali 

zapolnitve parkirnih 

mest.Kasneje se uporablja 

parkirišče in dostop iz 
Fakultete za šport, 
Gortanova 22, 1000 LJ.

V primeru parkiranja pred 

bazenom bo odhod z 

avtomobilom otežen do 
konca prireditve –
predvidoma 17h.

PRIREDITVENI

PROSTOR IN 

DOSTOP



CICI TRIATLON

Kategorija A in B

Dolžina 
• 50 m plavanja

• 2,5 km kolesarjenja

• 500 m teka



ZNAČILNOSTI IN ČASOVNICA CICI TRIATLONA



CICI KOLESARSKA PROGA

Mount/dismount line



CICI TEKAŠKA PROGA
▪ Tek je v obe smeri po dovozu do 

bazena. CICI tekmovalci se držijo 
desnega roba.

▪ Obrat na 250 m ni klasičen obrat v 
obliki črke U, ampak gre za manjši 
krog (glej zemljevid na desni), ki bo 
primerno označen in kjer bo redar, 
ki bo tekmovalce usmerjal.



SUPER SPRINT 

TRIATLON

• 250 m plavanja

• 7,8 km kolesarjenja

• 2 km teka

TRIATLON ZA VSAKOGAR 

MEDIJSKO DRŽAVNO PRVENSTVO
SLOVENSKI POKAL



ZNAČILNOSTI IN ČASOVNICA SUPERSPRINT TRIATLONA



SUPERSPRINT KOLESARSKA PROGA



SUPERSPRINT TEKAŠKA PROGA
▪ Na teku za super sprint 

je 1 krog v dolžini 2 km.

▪ Obrat je na 1,1 km in je 
v obliki črke U.

▪ Po dovoznem koridorju 
do bazena je tek v obe 
smeri, zato se 
tekmovalci držijo 
desnega roba.



SPRINT TRIATLON

Krono „NO DRAFT“
• 750 m plavanja

• 20 km kolesarjenja

• 5 km teka



ZNAČILNOSTI IN ČASOVNICA SPRINT „NO DRAFT“ 
TRIATLONA

http://www.triatlonklub-lj.si/


PLAVALNI DEL 

▪ Plavanje bo potekalo v 10 progah velikega bazena.

▪ Vsak tekmovalec šteje preplavane dolžine sam, sodnik je 
tam zgolj za kontrolo.

▪ Tekmovalke in tekmovalci bodo štartali v časovnih razmakih 
30“ do 1 min.

▪ Štart je na nasprotni strani bazena, kjer je izhod iz vode. Na 
izhodu bo nudena pomoč tistim, ki bodo imeli težave s 
previsokim robom bazena.

▪ Poimenska štartna lista, ki bo vsebovala čas štarta in 
številko proge, bo objavljena 25. avgusta na spletni strani 
www.triatlonklub-lj.si in fb strani tekmovanja: 4. triatlon 
LJUBLJANA.

▪ Tekmovalci se morajo (glede na štartni čas) zglasiti štarterju 
15 min pred predvidinem štartom. Nato se lahko za 10 min 
gredo še ogrevati v pomožen bazen.

http://www.triatlonklub-lj.si/


KOLESARSKA PROGA

• Vožnja v zavetrju ni dovoljena

• Dovoljena so kolesa za vožnjo na čas

• Ob prejemu kazni (rumen karton), mora 

tekmovalec odslužiti kazen v „penalty coni“, ki se 
nahaja takoj na izhodu na tekaški del, kjer je tudi 
tabla, kjer so zapisane številke kaznovanih. 

• Kazen mora biti odslužena ali na izhodu na tek ali 
pred prihodom v cilj. V nasprotnem primeru je 

tekmovalec diskvalificiran.

• Kazen za vožnjo v zavetrju je 1 min!



SPRINT TEKAŠKA PROGA
▪ Na teku za sprint so 3 krogi v skupni dolžini 5 km.

▪ Po dovoznem koridorju do bazena je tek v obe smeri, zato 
se tekmovalci držijo desnega roba.



NAGRADE IN PRIZNANJA

▪ V vsaki razpisani kategoriji prvi trije prejmejo 
pokale in nagrade sponzorjev

▪ Prvi štirje v absolutni moški in ženski kategoriji 
prejmejo denarno nagrado 

1st. 300 €

2nd. 200 €

3rd. 100 €

4th. 50 €



DODATNO: 

COOPERJEV TEST 

PLAVANJA

Od 9:00 h – 10.30 h

• 50 m bazen Kodeljevo

• 12 min plavanja

• Prijave:  po e-pošti ali 15 minut 
pred začetkom. 

• Dodatne informacije na 
barbara@riba-drustvo.si ali 031 
742-782.

Organizator cooperjevega testa 

Plavalni klub:



DODATNE INFORMACIJE

http://www.triatlonslovenije.si/wp-content/uploads/2015/04/TZS_tekmovalni_pravilnik_15.pdf
http://www.triatlonslovenije.si/wp-content/uploads/2015/04/TZS_tekmovalni_pravilnik_15.pdf


4. triatlon Ljubljana, 26. avg. – Medijsko DP    

 

3. medijsko državno prvenstvo  

4. triatlon Ljubljana, 26. 8. 2018 

 

 

Medijci v letu 2017 na 3. Ljubljanskem triatlonu 

 

V okviru Ljubljanskega triatlona že tradicionalno prirejamo Medijsko državno prvenstvo za medijske 

hiše, radia, televizije, časopisne hiše in vse ekipe in posameznike, ki delujejo na področju medijev. 

 

Datum: nedelja, 26. avgust 2018 

Lokacija: Kopališče Kodeljevo 

Čas štarta: 12.15h (1h pred štartom je obvezen dvig štartnih številk) 

Dolžina tekmovanja: Super sprint triatlon: 250 m plavanja – 8 km kolesarjenja – 2 km teka 

Kategorije: 

 Ekipna – vsak opravi z eno disciplino 

 Moška posamezna  

 Ženska posamezna 
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Prireditveni prostor in proga 
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Plavalna proga 

Plavanje poteka v 50 m bazenu kopališča Kodeljevo. Ob progah bodo sodniki, ki bodo skrbeli za 
ustrezno štetje preplavanih dolžin. Tekmovalec mora sam poskrbeti, da bo število preplavanih dolžin 
pravilno. Razporeditev tekmovalcev po progah se določi pred posameznim štartom s strani glavnega 
sodnika. 

Menjalni prostor 

Menjalni prostor je eden in se nahaja za glavno tribuno. Izbira pozicije prostora je poljubna, razen v 

primeru ekipnega državnega prvenstva, kjer mora biti oprema iste ekipe skupaj na enem mestu. 

Kolesarska proga 

Kolesarska proga poteka iz menjalnega prostora na Poljansko cesto od koder poteka v dveh krogih po 

4km: Poljanska cesta, Glonarjeva ulica, Povšetova cesta, Koblarjeva ulica, Ob Ljubljanici, Poljanski 
nasip, Potočnikova ulica, Poljanska cesta in Litijska cesta. 
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Tekaška proga 

Tekaška proga poteka deloma po makadamu parka Kodeljevo, deloma po asfaltirani kolesarski stezi ob 
Ljubljanici. Za super sprint razdaljo je potrebno odteči 1 krog. 

Prijave in informacije o tekmovanju 

http://www.triatlonklub-lj.si/index.php/telemachov-tri-dan-ljubljana  

https://www.facebook.com/events/1127480560743068/  

Prijave na: 

Prijavim.se - https://prijavim.se/calendar/checkings/2441/4__triatlon_ljubljana_2018#prijava  

ali neposredno 

Mitja Mori, TK Ljubljana, vodja tekmovanja, mitja.mori@triatlonklub-lj.si, 041 505 003 

 

Na tekmovanje se lahko prijavi vsak posameznik ali ekipa medijev.  

Rok prijave je do četrtka 23. avgusta. 

Po prijavi na spodnji kontakt prejmete potrditev prijave, ki pomeni uvrstitev na štartno listo.  

Štartnina: BRAZPLAČNO! 

 

http://www.triatlonklub-lj.si/index.php/telemachov-tri-dan-ljubljana
https://www.facebook.com/events/1127480560743068/
https://prijavim.se/calendar/checkings/2441/4__triatlon_ljubljana_2018#prijava
mailto:mitja.mori@triatlonklub-lj.si


4. triatlon Ljubljana, 26. avg. – Medijsko DP    

 

 

        

 

Se vidimo 26. avgusta! 


