
ŠPORTNI SVET ANKARAN – Triatlon 

OPIS 
Plava se na območju plaže Debeli rtič, kolesari se od ploščadi do Valdoltre in nazaj do 

mejnega prehoda z Italijo, teče se med vinogradi na Debelem rtiču. Menjalni prostor in 

menjave bodo na plaži MNZ Debeli rtič.  

 CICI AKVATLON: 50 m plavanja in 500 m teka; 200 m plavanja in 1000 m teka 

 SUPER SPRINT TRIATLON: 300 m plavanja, 9 km kolesarjenja, 2 km teka 

 SPRINT TRIATLON: 750 m plavanja, 18 km kolesarjenja, 5 km teka 

PRIJAVE 
ŠTEVILO PRIJAV JE OMEJENO na 450 tekmovalcev (Triatlon in Primorski teki skupaj). 

Po zapolnitvi mest se bodo prijave zaprle. PRIJAVA JE MOGOČA SAMO PREK SPLETNE 

PRIJAVNICE DO 24. 9. 2020 DO 00.00 in se mora izvesti za vsakega tekmovalca posebej 

(več tekmovalcev skupaj na eni prijavnici ni mogoče prijaviti)! Poravnate jo na TRR 

organizatorja in se upošteva na dan plačila.  

CENIK PRIJAV DO 17. 9. 2020 DO 00.00 

 CICI AKVATLON: 5 € 

 SUPER SPRINT TRIATLON (državno prvenstvo): 20 € 

 SPRINT TRIATLON: 30 € 

 SUPER SPRINT TRIATLON – ŠTAFETA (3 tekmovalci): 40 € 

 SPRINT TRIATLON – ŠTAFETA (3 tekmovalci): 50 € 

CENIK PRIJAV OD 18. 9. 2020 DO 24. 9. 2020 DO 00.00 

 CICI AKVATLON: 10 € 

 SUPER SPRINT TRIATLON (državno prvenstvo): 25 € 

 SPRINT TRIATLON: 35 € 

 SUPER SPRINT TRIATLON – ŠTAFETA (3 tekmovalci): 50 € 

 SPRINT TRIATLON – ŠTAFETA (3 tekmovalci): 60 € 

PODATKI ZA PLAČILO PRIJAVE 

ORGANIZATOR:Event24, d. o. o, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje 

TRR: SI56 0292 2025 9934 581 

BIC: LJBASI2X 

SKLIC: 26092020 

REFERENCA: SI 00 

KODA NAMENA: OTHR 

NAMEN (koda, ime in priimek tekmovalca): 



Cici akvatlon: ACA (primer: ACA JANEZ NOVAK) 

Super sprint triatlon: A2ST (primer: A2ST JANEZ NOVAK) 

Sprint triatlon: AST (primer: AST JANEZ NOVAK) 

Super sprint triatlon – štafeta: A2ST3 (primer: A2ST3 JANEZ NOVAK) 

Sprint triatlon – štafeta: AST3 (primer: AST3 JANEZ NOVAK) 

Prijavitelje štafet prosimo, da na elektronski naslov info@event24.si sporočijo imena in priimke vseh treh članov 

štafete.  

NAGRADE 

 V vsaki kategoriji prejmejo medaljo prvi trije uvrščeni, vsi udeleženci Cici akvatlona 

prejmejo spominsko medaljo 

 Okrepčila na okrepčevalnicah 

 Vsak udeleženec bo dobil obrok, majico in darilno vrečko 

 Praktične nagrade 

KATEGORIJE 

Cici akvatlon 

 cicibani/cicibanke l. 2011–2013 

 mlajši dečki in deklice l. 2009–2010 

*otroci, rojeni leta 2014 in mlajši, v Cici akvatlonu ne morejo sodelovati.  

Super sprint triatlon 

 st. dečki/deklice l. 2007–2008 

 kadeti/kadetinje l. 2005–2006 

Sprint triatlon (ženske + moški) 

 ml. mladinci/mladinke l. 2003–2004 

 st. mladinci/mladinke l. 2001–2002 

 člani/članice 1 l. 1991–2000 

 člani/članice 2 l. 1981–1990 

 veterani/veteranke 1 l. 1976–1980 

 veterani/veteranke 2 l. 1971–1975 

 veterani/veteranke 3 l. 1966–1970 

 veterani/veteranke 4 l. 1961–1965 

 veterani/veteranke 5 l. 1956–1960 

 veterani/veteranke 6 l. 1951–1955 

 veterani/veteranke 7 l. 1950 in starejši 

 brez licence 1980 in mlajši 

 brez licence 1979 in starejši 

 absolutno (v kategoriji za DP so uvrščeni le tekmovalci z veljavno letno licenco TZS) 
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ŠPORTNI SVET ANKARAN – Primorski 

teki 

OPIS 

Otroci lahko sodelujejo v otroških tekih: 200 m (letniki do 2012), 500 m (letniki med 2011 in 

2010), 1000 m (letniki med 2009 in 2007) in 1500 m (letniki med 2006 in 2005). Tečejo 

kroge (dolžina kroga 500 m) ob obali plaže Debeli rtič. Odrasli tečejo na 5 km ali na 10 km. 

Tečejo v krogih (dolžina kroga 2,5 km) med vinogradi v naravnem parku Debeli rtič.  

trase spodaj  

PRIJAVE 

ŠTEVILO PRIJAV JE OMEJENO na 450 tekmovalcev (Triatlon in Primorski teki skupaj). 

Po zapolnitvi mest se bodo prijave zaprle. PRIJAVA JE MOGOČA SAMO PREK 

SPLETNE PRIJAVNICE DO 24. 9. 2020 DO 00.00 in se mora izvesti za vsakega 

tekmovalca posebej (več tekmovalcev skupaj na eni prijavnici ni mogoče prijaviti)! Poravnate 

jo na TRR organizatorja in se upošteva na dan plačila. 

CENIK PRIJAV DO 17. 9. 2020 DO 00.00 

 OTROŠKI TEK: 5 € 

 TEK 5 km: 15 € 

 TEK 10 km: 20 € 

CENIK PRIJAV OD 18. 9. 2020 DO 24. 9. 2020 DO 00.00 

 OTROŠKI TEK: 10 € 

 TEK 5 km: 20 € 

 TEK 10 km: 25 € 

PODATKI ZA PLAČILO PRIJAVE 

ORGANIZATOR: Event24, d. o. o, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje 

TRR: SI56 0292 2025 9934 581 

BIC: LJBASI2X 

SKLIC: 26092020 

REFERENCA: SI 00 

KODA NAMENA: OTHR 

NAMEN (koda, ime in priimek tekmovalca): 



Otroški tek: ATO (primer: ATO JANEZ NOVAK) 

Tek 5 km: AT5 (primer: AT5 JANEZ NOVAK) 

Tek 10 km: AT10 (primer: AT10 JANEZ NOVAK) 

NAGRADE 

 V vsaki kategoriji prejmejo medaljo prvi trije uvrščeni, vsi udeleženci Otroških tekov 

prejmejo spominsko medaljo  

 Okrepčila na okrepčevalnicah  

 Vsak udeleženec bo dobil obrok, majico in darilno vrečko 

 Praktične nagrade  

KATEGORIJE: 

ČLANI 

Tekmovalne kategorije za člane so poleg ABSOLUTNO ČLANI in ABSOLUTNO 

ČLANICE še v 5 tekmovalnih kategorijah za člane in v 4 tekmovalnih kategorijah za članice. 

Organizatorji tekov se lahko odločijo, da bodo tekmovalce (člane in članice) na posameznem 

teku razvrstili v kategorije na 5 let, in sicer do 24, 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–

54, 55–59, 60–64, 65–69 in nad 70 let.  

 

Pri razvrstitvi v starostne kategorije se upošteva letnica rojstva, in ne datum rojstva! 

*V članskih tekih lahko sodelujejo tekmovalci od letnika 2004 in starejši. Za mladoletne tekmovalce podpišejo 

soglasje za udeležbo na tekmovanju starši ali skrbniki. Soglasje priložijo organizatorju ob dvigu številke.  

MLADINA 

Tekmovalne kategorije za mladino so za dečke in deklice v osmih kategorijah, s 

priporočenimi razdaljami za posamezne kategorije. 



 

Pri razvrstitvi v starostne kategorije / dolžino trase se upošteva letnica rojstva, in ne datum 

rojstva! 

DODATNE INFORMACIJE GLEDE DOGODKA: 

 Prijave tekmovalcev so mogoče samo prek spleta do 24. 9. 2020 do 00.00 – na 

dogodku prijava ne bo mogoča! 

 Glede na število prijavljenih bo na prizorišče omogočen vstop tudi določenemu številu 

obiskovalcev. Vsi obiskovalci morajo na prizorišču nositi maske. Vsem obiskovalcem 

bomo omogočili sedišča. 

 Prizorišče bo ograjeno in bo imelo poseben vhod in ločen izhod. 

 Na prizorišče bo omogočen vstop samo zdravim tekmovalcem in obiskovalcem, ki 

morajo na vhodu na prizorišče podpisati izjavo, da nimajo okužb dihal ali driske. Za 

mladoletne osebe morajo izjavo podpisati starši oz. zakoniti skrbnik. 

 Vsi obiskovalci morajo upoštevati medsebojno razdaljo 1,5 metra. Na vhodu in na 

vseh točkah, kjer lahko pride do zbiranja, bodo talne označbe (info točka, točka za 

prevzem startnih številk), ki jih je treba dosledno upoštevati. 

 Vsak prijavljeni tekmovalec dobi startno številko s čipom, ki omogoča natančno 

merjenje časa. Končni rezultati se izračunajo glede na NETO čas, zato se varnostna 

razdalja upošteva tudi na startu. 

 Nakup pijače na prizorišču lahko opravite le z brezstičnim poslovanjem.• 

 Območje sanitarij bo ločeno z ograjami. Na tem območju sta obvezna uporaba maske 

in razkuževanje rok. 

 Da boste lahko svoj obrok pojedli na dovolj veliki medsebojni razdalji, bomo 

zagotovili zadostno število miz in sedišč. Pri isti mizi naj sedijo zgolj člani istega 

gospodinjstva. 

 Na progi je prepovedano zbiranje v skupinah in neupoštevanje medsebojne razdalje. 

Za vsa dodatna vprašanja lahko pišete na elektronski naslov info@event24.si 

ORGANIZATOR DOGODKA: 

Event24 d. o. o.  

Vevška cesta 52  

1260 Ljubljana Polje  
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