
 

Številka: 6713-3/2018-49 

Datum: 08.05.2019 

 

 

Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu 

 

 

Zadeva: Razpis prvenstva osnovnih šol Ljubljane v akvatlonu in triatlonu 

 
Tekmovanji bosta potekali v torek, 28.05.2019, na in v okolici letnega kopališča Kodeljevo v 
Ljubljani.  
Potrjevanje prijav tekmovalk in tekmovalcev so od 10.30 do 11.30. Pričetek tekmovanja prve skupine 

je ob 12.00 uri. 

 

Tekmovanje v akvatlonu je razpisano v knjižici »Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke, 

šolsko leto 2018-2019«. Za tekmovanje v triatlonu so pravila objavljena v nadaljevanju razpisa. 

Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.si in 

http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/ 

 

Prijave preko spleta za ljubljanske OŠ so možne od 08.05. (od 15.00) do 24.05.2019 (do 24.00). 
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AKVATLON 
 
 
1. IZVAJALEC 
 
Triatlonski klub Ljubljana, Ziherlova 40, Ljubljana,  
tel: 041 580 540, 
pošta: matjaz.zupan@t-2.net 
 
2. KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA 
 
Tekmovanje bo potekalo konec maja ali začetku junija 2019, na in v okolici letnega 
kopališča Kodeljevo v Ljubljani.  
 
3. PRAVICA NASTOPA 
 
Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol. 
 
4. 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)starejši učenci in (2)učenke – letnik rojstva 2004 in 2005,  
         - (3)mlajši učenci in (4)učenke - letnik rojstva 2006 in 2007,  
                    - (5)najmlajši učenci in (6)učenke – letnik rojstva 2008 in mlajši.  
                   
Discipline: - starejši – 100 m plavanja (4 dolžine), 2 kroga (približno1000 m) teka, 
        - mlajši – 75 m plavanja (3 dolžine), 2 kroga (približno1000 m) teka, 
        - najmlajši – 50 m plavanja (2 dolžini), 1 krog (približno 500 m) teka. 
 
- 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 starejši dečki, deklice, sledijo mlajši in končajo najmlajši. 
 
5. PRIZNANJA 
 
Prvi trije posamezniki(ce) v kategorijah prejmejo medalje.  
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TRIATLON 
 
 
1. IZVAJALEC 
 
Triatlonski klub Ljubljana, Ziherlova 40, Ljubljana,  
tel: 041 580 540, 
pošta: matjaz.zupan@guest.arnes.si 
 
2. KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA 
 
Tekmovanje bo potekalo konec maja ali začetku junija 2018, na in v okolici letnega 
kopališča Kodeljevo v Ljubljani.  
 
3. PRAVICA NASTOPA 
 
Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol. 
 
4. TEKMOVALNA DOLOČILA 
 
Tekmovanje je za posameznike.  
- Tekmuje se po pravilih Triatlonske zveze Slovenije in določilih tega razpisa, 
- tekmuje se zaporedno v plavanju, kolesarjenju in teku, brez premora med disciplinami,  
- tekmovalci lahko v kolesarskem delu uporabljajo kolesa, ki so primerna za vožnjo po 

peščeni podlagi (gorska, treking, poni, kombinirana). Ne sme se uporabljati specialna 
cestna kolesa s tankimi gumami, 

- v kolesarskem delu je obvezna uporaba čelade. 
 
Kategoriji: - učenci – letnik rojstva 2004 in mlajši, 
          - učenke – letnik rojstva 2004 in mlajše.  
                           
Discipline: - 75 m plavanja (3 dolžine), 2 kroga kolesarjenja (približno 2800 m), 2 kroga     
           (približno1000 m) teka.         
- Tekmovanje se prične s plavanjem, iz vode ob robu bazena, sledi kolesarjenje in konča s 

tekom, 
- plava se po širini bazena, 
- prehod iz plavanja na kolo poteka v menjalnem prostoru, kjer je obvezno obuvanje, 
- prehod iz kolesarjenja v tek poteka v menjalnem prostoru, 
- v menjalnem prostoru se lahko nahajajo samo tekmovalci, njihova oprema in sodniki, 
- tekmovanje v triatlonu bo potekalo po tekmovanju v akvatlonu. 
 
5. PRIZNANJA 
 
Prvi trije posamezniki(ce) v kategorijah prejmejo medalje. 
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