RAZPIS ZA REGIJSKA ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA V AKVATLONU
2019
1. IZVAJALEC
TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE, v sodelovanju z Zavodom Planica in triatlonskimi ali plavalnimi klubi.
Koordinatorka: Ajda Pristavec 041-988-167, e-mail: ajda.pristavec@triatlonklub-lj.si

2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJ
Regijska tekmovanja bodo potekala v mesecu aprilu in maju finale pa v juniju:
št.

Lokacija

1

Logatec

2

Organizator

Regija

16.05.2019

TK Logatec

Notranjskokraška

Število mest
za finale
OŠ 24, SŠ 6

Ptuj

31.05.2019

Podravska

OŠ 30, SŠ 6

3

Ajdovščina

28.05.2019

TK Maraton
Ptuj
TK Ajdovščina

Goriška

OŠ 48, SŠ 12

4

23.05.2019

TK Ljubljana

Osrednjeslovenska

OŠ 70, SŠ 16

5

Ljubljana
regijsko
Brestanica

30.05.2019

TK Krško

Posavska

OŠ 42, SŠ 6

6

Velenje

21.05.2019

TK Velenje

Savinjska

OŠ 30, SŠ 6

7

Snovik ali
Kamnik
Koper

29.05.2019

Osrednjeslovenska

OŠ 42, SŠ 6

17.05.2019

TK Trisport
Kamnik
ŠD3Sport

Obalnokraška

OŠ 30, SŠ 6

Ravne na
Koroškem
Novo Mesto

25.4. 2019

PK Fužinar

Koroška

OŠ 18, SŠ 6

19.04.2019

Jugovzhodna

OŠ 18, SŠ 6

Ljubljana
finale

3.06.2019

TK Novo
Mesto
TK Ljubljana

Državno

OŠ 352, SŠ
76

8
9
10

Datum

Kontakt
nezamajdic@gmail.c
om
robert.gostincar@gm
ail.com
uros.medvedec@gm
ail.com
matjaz.zupan@guest.
arnes.si
matjaz.merhar@zzzs.
si
spela.bukovec2@gm
ail.com
miro.kregar@siol.net
aleksandra.arnus@g
mail.com
tomaz.rotovnik@gma
il.com
triatlonklub.nm@gm
ail.com
matjaz.zupan@guest.
arnes.si

3. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko učenke in učenci osnovnih in srednjih šol, ki izpolnjujejo pogoje pravil.
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 in dijakov/dijakinj.

4. TEKMOVALNA DOLOČILA
- Tekmuje se po pravilih TZS in določilih tega razpisa,
Tekmovanje se prične s plavanjem, iz vode ob robu bazena, in konča s tekom, tekmuje se zaporedno
brez premora med disciplinama, z izjemo tekmovališč, ki tega ne dopuščajo in se ločeno meri čas

plavanja in čas teka. V kolikor je možno izpeljati tekmovanje brez premora ločeno merjenje ni
dovoljeno.
- 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
Na tekmovališču so lahko le tekmovalci, vodje ekip in gledalci morajo ostati na tribunah oz. ob progi.
Priporočljive razdalje in kategorije za šolsko leto 2018/2019 so naslednje:
Letnik 2008 in mlajši: 25-50m plavanja – 500m teka (najmlajši učenci in učenke)
Letnik 2006-2007: 50-75m plavanja – 800 - 1000m teka (mlajši učenci in učenke)
Letnik 2004-2005: 100m plavanja – 1000m teka (starejši učenci in učenke)
Letnik 2000-2003: 150m plavanja – 1500m (dijaki in dijakinje)
Razdalje in kategorije za finalno tekmovanjeza šolsko leto 2018/2019 so naslednje:
Letnik 2008 in mlajši: 50m plavanja – 500m teka (najmlajši učenci in učenke)
Letnik 2006-2007: 75m plavanja – 1000m teka (mlajši učenci in učenke)
Letnik 2004-2005: 100m plavanja – 1000m teka (starejši učenci in učenke)
Letnik 2000-2003: 150m plavanja – 1500m (dijaki in dijakinje)

5. MERJENJE ČASOV
Merjenje časov je lahko elektronsko in ročno. Ni potrebe po merjenju posameznih segmentov
akvatlona, je pa priporočeno.

6. PRIZNANJA
Najboljši trije v posameznih disciplinah prejmejo medalje ter praktične nagrade.

7. PRIJAVE NA REGIJSKA TEKMOVANJA
Prijave na regijska tekmovanja bodo potekala preko sistema šolskih športnih tekmovanj Zavoda
Planica.

8. 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.

9. SISTEM RAZDELITVE MEST ZA FINALNO TEKMOVANJE
Na finalnem tekmovanju si želimo maksimalnega števila udeležencev, kar pomeni 428 otrok v 8
različnih kategorijah. 6 kategorij je vezanih na osnovne šole, 2 kategoriji sta enotna kategorija dijakinj
in enotna kategorija dijakov.
-

Osnovnošolci: 352 mest
Srednješolci: 76 mest

Razdelitev mest je (pred objavo koledarja za tekoče leto) narejena na podlagi 5-letnega povprečja
udeležbe na posameznem regionalnem tekmovanju.
Minimalno število mest na finalnem tekmovanju, ki jih lahko dobi regijsko tekmovanje, je 18 za
osnovne in 6 za srednje šole. Nova tekmovanja v koledarju serije Triatlon je zabaven torej dobijo
minimalno število mest na finalu.
Maksimalno število mest na finalnem tekmovanju, ki jih lahko dobi regijsko tekmovanje, je 70 za
osnovne šole, medtem ko za srednje šole maksimalno število mest ni določeno.
Matematični model je nastavljen tako, da upošteva število tekmovanj za tekoče leto in povprečje
udeležbe zadnjih 5 let za določeno tekmovanje, pri čemer se leta, ko tekmovanja zaradi različnih
razlogov na lokaciji niso bila izpeljana, ne upoštevajo. Model omogoča korekcijo, ki poskrbi, da vsa
tekmovanja, ki po udeležbi zelo izstopajo (tako v pozitivno in negativno smer) ne dobijo preveč ali
premalo mest na finalnem tekmovanju.

