Številka: 671-224/2010 - 25
Datum: 10. 5. 2011
Srednjim šolam Ljubljane in izvajalcu
Zadeva: RAZPIS PRVENSTVA SREDNJIH ŠOL LJUBLJANE
V AKVATLONU
Tekmovanje bo potekalo v SREDO, 25. 5. 2011, na in v okolici letnega kopališča Kodeljevo v
Ljubljani.
Pričetek tekmovanja je ob 12.00.
NAVODILA
Tekmovanje je razpisano letos prvič kot poskusno.
Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.si in
http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/
Prijave preko spleta so možne od srede 11. 5. (od 15.00), do ponedeljka 23. 5. 2011(do
24.00).

Pripravil:
Rafael Plut
Strokovni sodelavec II
rafael.plut@ljubljana.si , 08 200 39 07

Marko Lebar
Vodja odseka za programe športa

Marko Kolenc
Načelnik

AKVATLON
1. IZVAJALEC
Triatlonski klub Ljubljana, Ziherlova 40, Ljubljana, tel: 041 580 540, matjaz.zupan@t-2.net
2. KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA
Tekmovanje bo konec maja ali začetek junija 2011 na enem od objektov Zavoda Tivoli.
3. PRIJAVE
Prijave sprejemamo na spletni strani: http://www.timingljubljana.si in
http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/
4. ŠTARTNE ŠTEVILKE
Zapis štartnih številk je na dan tekmovanja od 10.30 do 11.30.
Poleg zapisa štartnih številk si tekmovalci(ke) v tem času pripravijo opremo v menjalni prostor,
opravijo ogrevanje in ogledajo tekaško progo.
5. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol Ljubljane.
6. TEKMOVALNA DOLOČILA

Tekmovanje je za posameznike.
- Tekmuje se po pravilih Triatlonske zveze Slovenije in določilih tega razpisa,
- tekmuje se zaporedno v plavanju in teku, brez premora med disciplinama.
Kategorije: - (1)dijaki in (2)dijakinje – letnik rojstva 1991 in mlajši.
Discipline: - dijaki in dijakinje – 150 m plavanja (6 dolžin), 1500 m teka (3 krogi).
- Tekmovanje se prične s plavanjem, iz vode ob robu bazena, in konča s tekom,
- plava se po širini bazena,
- prehod iz plavanja v tek poteka v menjalnem prostoru, kjer je obvezno obuvanje
tekaških copat,
- v menjalnem prostoru se lahko nahajajo samo tekmovalci, njihova oprema in sodniki,
- s tekmovanjem pričnejo dijaki in končajo dijakinje.
7. PRIZNANJA
Prvi trije posamezniki(ce) v vsaki kategoriji prejmejo medalje.

