RAZPIS PODROČNEGA TEKMOVANJA V AKVATLONU ZA
OSNOVNE ŠOLE
( Severna Primorska )
sreda, 29. maj 2019
Športni park Police in zimski bazen, Ajdovščina

ORGANIZATOR:
TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE, FUNDACIJA ZA ŠPORT in ZAVOD ZA
ŠPORT PLANICA
v sodelovanju s Triatlon klubom Eklimas Ajdovščina
KONTAKTNA OSEBA: Uroš MEDVEDEC ( TKA Eklimas )
M.: 041 377 446,
@: uros.medvedec@gmail.com

URNIK TEKMOVANJA:
10.30-11.00 registracija tekmovalcev in zapis štartnih številk
11.15 štart otroci s posebnimi potrebami
11.30 štart najmlajših deklic
11.45 štart najmlajših dečkov
12.00 štart mlajših deklic
12.15 štart mlajših dečkov
12.30 štart starejših deklic
12.45 štart starejših dečkov
13.30 podelitev priznanj

PRAVICA NASTOPA IN PRIJAVE:
Na tekmovanju lahko nastopijo tekmovalci, ki so učenci OŠ.
Potrditev prijav sprejemamo do petka, 24. maja 2019. Štartnine ni.

KATEGORIJE IN TEKMOVALNE RAZDALJE – kvalifikacijsko tekmovanje:





Najmlajše deklice/dečki (letnik 2008 in mlajši):
40m plavanja – 400m teka
Mlajše deklice/dečki (letnik 2006 in 2007):
60m plavanja – 600m teka
Starejše deklice/dečki (letnik 2004 in 2005):
80m plavanja – 800m teka
Otroci s posebnimi potrebami Cirius Vipava:
20m plavanja – 200m teka

TEKMOVALNA DOLOČILA IN TEKMOVALNE PROGE:
Tekmuje se po tekmovalnih pravilih Triatlonske zveze Slovenije.
Na finale se iz regijskih tekmovanj učenci uvrstijo na prosta mesta, ki jih posamezno regijsko
tekmovanje dobi na podlagi števila udeležencev v zadnjih 5 let.
Uvrstijo se najboljši iz posamezne kategorije osnovnošolcev/osnovnošolk.
PRIJAVE NA REGIJSKA TEKMOVANJA
Prijave na regijska tekmovanja bodo potekala preko sistema šolskih športnih tekmovanj
Zavoda Planica.
PRIJAVE NA FINALNO TEKMOVANJE
Na finalno tekmovanje posreduje organizator regijskega tekmovanja seznam tekmovalk in
tekmovalcev najkasneje 1 dan po tekmovanju. Zaradi lažjega obveščanja nastopajočih o
poteku finalnega tekmovanja je priporočljivo, da od kandidatov, ki so se kvalificirali na
finalno tekmovanje pobere elektronske naslove.
Štartna lista bo sestavljena 1 dan po prejetih podatkih iz vseh regijskih tekmovanj.
Tekmovanje se prične s plavanjem, iz vode ob robu bazena in konča s tekom, tekmuje se
zaporedno brez premora med disciplinama.
- plava se v bazenu,
- 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,
- tekmovanje je posamično

Plavalna proga:
Plava se v zimskem bazenu (20m), 4 proge.
V progi je največ 6 tekmovalcev. Plava se po desni strani proge.
Razplavanje za posamezno kategorijo je omogočeno le 10 minut pred štartom.
Vstop na bazen je dovoljen le tekmovalcem.
Tekaška proga:
Teče se v krogih.
Tekmovalci morajo imeti oblečeno majico. Tečejo lahko le v zavezanih športnih copatih.
Menjalni prostor:
V menjalnem prostoru imajo hkrati opremo le dve kategoriji. Po končanem tekmovanju
morajo tekmovalci izprazniti menjalni prostor, da lahko svoja mesta zasedejo tekmovalci, ki
štartajo kasneje.

MERJENJE ČASOV:
Merjenje časov je lahko elektronsko in ročno. Ni potrebe po merjenju posameznih segmentov
akvatlona.

PRIZNANJA IN NAGRADE:
Najboljši trije v posameznih disciplinah prejmejo medalje, pokale/plakete ter praktične
nagrade. Podelitev bo po končanem tekmovanju.
V času prireditve bo odprt otroški park Radoživa z novimi igrali.
ZAKLJUČNA DOLOČILA:
Prijave bomo sprejemali na spletni strani organizatorjev in po šolah. Za finalno tekmovanje pa
bodo učenci/ke, dijaki/nje pozvani od regijskih organizatorjev akvatlonov.
Na tekmovališču so lahko le tekmovalci, vodje ekip in gledalci morajo ostati na tribunah oz.
ob progi.
Športni pozdrav,

Ajdovščina, 9.4.2019

Uroš MEDVEDEC
Triatlon klub Eklimas Ajdovščina

