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TEKMOVALNE KATEGORIJE IN RAZDALJE  
 

KATEGORIJA PLAVANJE TEK  

CICI l. 2011 in mlajši 50 m 500 m 

ML. DEČKI/DEKLICE l. 2009 in l. 
2010 

200 m 1000 m 

ST. DEČKI/DEKLICE l. 2007 in l. 2008 

KADETI/KADETINJE  l. 2005 in 2006 

400 m 2000 m 

ML. MLADINCI/MLADINKE l. 2003 in 
2004 

ST. MLADINCI/MLADINKE l. 2001 in 
2002 

ČLANI/ČLANICE in 
VETERANI/VETERANKE l. 2000 in 

starejši 

1000 m 5000 m 

Tekmovalne razdalje po tekmovalnem pravilniku TZS, stran 26.  

Tekmovalne kategorije 2020: http://www.triatlonslovenije.si/tekmovanja/kategorije-tzs/ 

 

 

PRIJAVE IN PLAČILO ŠTARTNINE 

 

Prijave potekajo IZKLJUČNO preko portala PRIJAVIM.SE do četrtka, 3. 9. 2020. 

Prijava bo veljavna in tekmovalec bo uvrščen na štartno listo, ko bo plačana startnina, ki jo bo 

možno plačati samo preko bančnega nakazila (zahteva NIJZ). Po 3. septembru prijave niso več 

mogoče! 

 

Plačilo izvedite na TRR (IBAN):  

SI56 0298 0025 6116 341 

Triatlon klub Krško  

Cesta krških žrtev 31 

8270 Krško 

 

Namen plačila: prijava - IME IN PRIIMEK (obvezno navedite, zaradi evidence plačil). 

Upoštevane bodo le prijave za katere bomo prejeli plačila do 4. 9. 2020. 

 

 

PRIJAVA NA DAN TEKMOVANJA NISO MOGOČE.  

 

Odpoved z vračilom startnine je možna do konca predprijavnega roka (3. 9. 2020)! 

 

 

 



ŠTARTNINE 

KATEGORIJA ŠTARTNINA V 
PREDPRIJAVI 

ŠTARTNINA NA DAN 
TEKMOVANJA 

CICI l. 2011 in mlajši 5€ Prijava ni možna 

ML. DEČKI/DEKLICE l. 2009 in l. 2010 5€ Prijava ni možna 

ST. DEČKI/DEKLICE l. 2007 in l. 2008 20€ Prijava ni možna 

KADETI/KADETINJE  l. 2005 in 2006 20€ Prijava ni možna 

MLADINCI/MLADINKE l. 2001 do 2004 25€ Prijava ni možna 

ČLANI/ČLANICE l. 2000 in starejši 
VETERANI/VETERANKE  

25€ Prijava ni možna 

 

 

URNIK TEKMOVANJA 

 

Registracija in prevzem čipov. PROSIMO, DA SE UR REGISTRACIJE DOSLEDNO DRŽITE. 

URA KATEGORIJA 

9:00 – 9:40 CICI 

9:45 – 10:15 ML. DEČKI/DEKLICE 

10:45 – 11:15 ST. DEČKI/DEKLICE,  
KADETI/KADETINJE 

11:45 – 12:15 ML.MLADINCI/MLADINKE, 
ST. MLADINCI/MLADINKE 

ČLANI/ČLANICE,  
VETERANI/VETERANKE 

 

Potek tekmovanja: 

URA KATEGORIJA 

10:00 start CICI 

10:30 start ML. DEČKI/DEKLICE 

11:30 start ST. DEČKI/DEKLICE, 
KADETI/KADETINJE 

12.30 start ML.MLADINCI/MLADINKE, 
ST. MLADINCI/MLADINKE 

ČLANI/ČLANICE,  
VETERANI/VETERANKE 

 

Podelitve po posameznih kategorijah bodo opravljene takoj po prihodu v cilj zadnjega tekmovalca iz 

posamezne kategorije! 

 

 



TRASA  
 

Start plavalnega dela se pri vseh kategorijah izvede iz vode. Po preplavani razdalji tekmovalci (s 

tekom okrog bazena) vstopijo v menjalni prostor in se iz njega podajo na tekaško progo. Tekaška 

proga za vse kategorije bo potekala okrog parkirišča pred bazenom in proti Jetrnemu selu.  

Cici – tečejo 1 krog. 

Ml. dečki/deklice – tečejo 1 krog. 

St. dečki/deklice ter kadeti in kadetinje – tečejo 2 kroga. 

Ml. mladinci/mladinke ter ostali – tečejo 4 kroge, 

(v primeru večjega števila krogov se le ti beležijo avtomatsko (preproga), na obračališču pa bo prav 

tako postavljena kontrola). 

 

Cilj za vse kategorije je ob menjalnem prostoru.  

 

Navodila bodo tekmovalcem oz. njihovim trenerjem podana pred posameznim startom.  

 

 

MEDALJE IN NAGRADE 

 

Prvi trije tekmovalci v posamezni kategoriji prejmejo medalje TZS.  

 

REZULTATI 

Pomembno! 

Rezultati članov Triatlonske zveze Slovenije (z veljavno licenco za tekoče leto) bodo upoštevani pri 

razvrstitvi tekmovalcev za Državno prvenstvo Slovenije v akvatlonu. 

Rezultati ostalih tekmovalcev bodo upoštevani pri objavi rezultatov le v absolutni kategoriji. 

 

 

POMEMBNO!! 

Na tekmovališče smejo vstopati samo tekmovalci in trenerji. 

Vse tekmovalce prosimo, da se dosledno držijo vseh navodil organizatorja in rediteljske službe. 

Predvsem prosimo, da se spoštuje vse ukrepe za preprečevanje prenosa obolenja COVID-19. Ti 

ukrepi so: dogodka naj se udeležijo zgolj zdrave osebe (športniki brez znakov okužbe dihal (kašelj, 

kihanje, izcedek iz nosu, bolečine v mišicah in sklepih, bolečine v žrelu, vročina, glavobol) in driske. 

Vsi udeleženci naj stalno vzdržujejo ustrezno priporočeno fizično razdaljo.  


