
17. Ptujski triatlon, 6. maj 2018 

ORGANIZATOR 

Tekaški klub MARATON v sodelovanju s Termami Ptuj. 

INFORMACIJE 

Spletna stran: www.tkm-ptuj.si 

E-naslov: info@tkm-ptuj.si 

Vprašanja v zvezi z organizacijo tekmovanja, sponzorstva: rado.acimovic@guest.arnes.si , Rado 031 433 956 

        zoran.malovic@gmail.com , Zoran 041 416 448 

Vprašanja v zvezi s prijavami: info@tkm-ptuj.si , Marko 051 780 612 

PRIJAVE - http://www.protime.si/prijava/17-ptujski-triatlon 

Prijava je možna le do vključno srede, 2. maja 2018, izključno preko spletne strani, to velja tudi za klube. Startnino poravnajte z nakaznico (rok 

plačila je 3. maj 2018) na transakcijski račun: 

Si56 0215 0001 2875 385 (za 17. TRI) 

SWIFT Koda: LJBASI2X 

TK Maraton Ptuj, Dravska ulica 8, 2250 Ptuj 

ŠTARTNINA 

VZAJEMNA 

AKVATLON 

  

brezplačno 

TRIATLON ZA 

VSAKOGAR 
25€ 

SUPER SPRINT 

TRIATLON 
25€* 

SPRINT TRIATLON 30€* 
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* Potrebna licenca TZS. Za tekmovalce brez licence TZS je v startnini že vključena dnevna licenca TZS. Tekmovalci z licenco TZS imajo 

10% popust. Klubi prijavijo svoje tekmovalce izključno preko prijavnega obrazca, startnino pa nakažejo v enkratnem znesku. 

Za skupine z najmanj 10 prijavljenimi tekmovalci velja 10% popust pri plačilu startnine. 

Pri prevzemu štartnih številk je obvezno predložiti potrdilo o plačilu startnine. Pri plačilu startnine po roku: a) ne velja 10% popust za 

skupine; b) za posamezne prijave velja doplačilo 5€ glede na uradni cenik. 

Pritožbe: komisiji za pritožbe je potrebno podati pisno vlogo takoj po objavi neuradnih rezultatov, s pologom kotizacije 50 €.  Komisijo za 

pritožbe sestavljajo: glavni sodnik, vodja tekmovanja, navzoči predstavnik TZS) 

DVIG ČIPOV 

Dvig čipov in zapestnih trakov bo možen na dan tekmovanja od 7:30 ure naprej. 

Dvig čipov in zapestnih trakov bo tudi v soboto, 5. maja, od 18. do 19. ure v amfiteatru Term Ptuj. Tekmovalci prejmejo zapestni trak za 

identifikacijo in ga je potrebno nositi do razglasitve rezultatov. 

NAGRADE 

Vsak udeleženec 17. Ptujskega triatlona bo prejel topel obrok. Prvi trije tekmovalci/ke v vsaki kategoriji pa medalje. Prvi/a v SPRINT 

TRIATLONU (absolutno) prejmeta pokal. Nagrad in medalj ne pošiljamo po pošti. 

KATEGORIJE 

VZAJEMNA Akvatlon A 

50 m plavanja, 500 m teka 

Cicibani Cicibanke 

2009–2011 2009–2011 

VZAJEMNA Akvatlon B 

200 m plavanja, 1000 m teka 



Cicibani Cicibanke 

  

2007–2008 2007–2008 

 

Triatlon za vsakogar 

100 m plavanja, 

10 km kolesarjenja in 

1 km teka 

Moški Ženske 

2006 in starejši 2006 in starejše 

 

Super sprint triatlon 

300 m plavanja, 

10 km kolesarjenja in 

2 km teka 

Moški Ženske 

st. dečki 05-06 st. deklice 05-06 

kadeti 03-04 kadetinje 03-04 

ostali 02 in starejši ostale 02 in starejše 

 

Sprint triatlon 

750 m plavanja, 

20 km kolesarjenja in 

5 km teka 

Tekmovalci bodo razporejeni po plavalnih progah po doseženih oziroma pričakovanih časih plavanja na 750m, ki jih vnesejo v prijavnem 

obrazcu. 



Moški Ženske 

ml. mladinci 01 – 02 ml. mladinke 01 – 02 

st. mladinci 99 – 00 st. mladinke 99 – 00 

člani I 89 – 98 članice I 89 – 98 

člani II 79 – 88 članice II 79 – 88 

veterani I 74 – 78 veteranke I 74 – 78 

veterani II 69 – 73 veteranke II 69 – 73 

veterani III 64 – 68 veteranke III 64 – 68 

veterani IV 59 – 63 veteranke IV 59 – 63 

veterani V 54 – 58 veteranke V 58 in starejše 

veterani VI 49 – 53     

veterani VII 48 in starejši     

Če v posameznih kategorijah niso uvrščeni vsaj štirje tekmovalci, se kategorije združujejo po pravilih TZS. Tekmuje se na lastno odgovornost in 

po pravilih TZS. Neupoštevanje tekmovalnih pravil ter navodil sodniške in redarske službe je vzrok za diskvalifikacijo. Časovni limit 

tekmovanja je 1 ura 45 minut za sprint triatlon, 50 minut za super sprint triatlon in 45 minut za triatlon za vsakogar. 

URNIK TEKMOVANJA 

07:30 - 11:00 Dvig čipov in zapestnih trakov za vse udeležence. 

09:00 - 9:30 
Namestitev tekmovalne opreme v menjalnem prostoru za SUPER SPRINT TRIATLON in TRIATLON ZA 

VSAKOGAR. 

9:15 Zbor tekmovalk in tekmovalcev za TRIATLON ZA VSAKOGAR v amfiteatru. 

9:30 Start TRIATLON ZA VSAKOGAR 

10:15 Zbor tekmovalk in tekmovalcev za SUPER SPRINT v amfiteatru. 

10:30 Start SUPER SPRINT 

10:45 Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj za TRIATLON ZA VSAKOGAR 

11:00 Zbor tekmovalk in tekmovalcev za AKVATLON v amfiteatru. 

11:15 Start AKVATLON 

11:15 - 12:15 Namestitev tekmovalne opreme v menjalnem prostoru za SPRINT TRIATLON 

11:45 Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj za SUPER SPRINT 

12:15 Zaprtje menjalnega prostora in zbor tekmovalk in tekmovalcev za SPRINT TRIATLON v amfiteatru. 

12:30 Start SPRINT TRIATLONA 1.skupina 

12:45 Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj za AKVATLON 



13:15 Start SPRINT TRIATLONA 2. skupina. 

14:00 Start SPRINT TRIATLONA 3. skupina. 

15:45 Zaključek tekmovanja. 

16:15 Objava neuradnih rezultatov. 

16:30 Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj za SPRINT 

V času od 09:30 do 15:30 bo popolna zapora kolesarskega dela triatlona, dostop do Term Ptuj ne bo možen, zato bodite vsi tekmovalci 

pravočasno v Termah Ptuj! 

Po 9:30 uri bo možno parkiranje na novem parkirišču 100 m pred peš mostom na desni, takoj za avtohišo VW Dominko, približno 500 m od 

menjalnega prostora. 

VARNOST IN ODGOVORNOST 

Vsak udeleženec 17. Ptujskega triatlona tekmuje na lastno odgovornost in po pravilih Triatlon zveze Slovenije. Otroci mladoletniki tekmujejo na 

odgovornost svojih staršev. 

 


