2. Proaction kros triatlon Vogršček 2014
Nedelja, 22. junij 2014, zadrževalnik Vogršček
o KROS TRIATLON ZA VSAKOGAR in ŠTAFETE: 200 m plavanje / 9 km gorsko kolo / 3 km tek;
o DRŽAVNO PRVENSTVO V SPRINT KROS TRIATLONU : 750 plavanje/17 km gorsko kolo / 5 km
tek;

Organizator
TRIATLON KLUB AJDOVŠČINA, Na trati 4, 5270 Ajdovščina in TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE
Organizacijski odbor: Uroš Medvedec mob.št.: 041 377 446, Igor Sever, Maj Blatnik
Delegat TZS: Mitja Dečman
Vodstvo tekmovanja: Uroš Medvedec
Častni pokrovitelj tekmovanja: predsednik RS g. Borut Pahor
Kontaktna oseba: Uroš Medvedec, mob.št.: 041 377 446, e‐pošta: 3atlon.klub@gmail.com
Prijave: prijave so možne preko spletne strani http://prijavi.se/ do 19. junija 2014 ali na dan prireditve

Prijavnine:
Kategorija

Predprijava (do 19.
junija)

Na dan prireditve

Kros triatlon za
vsakogar
Kros triatlon za
vsakogar štafete
1. Državno prvenstvo
v sprint kros triatlonu

20 EUR

30 EUR

45 EUR

60 EUR

25 EUR

35 EUR

•
•

•

Startnina se plača na račun organizatorja do zgoraj navedenih datumov:
Prejemnik: TRIATLON KLUB AJDOVŠČINA
Naslov: NA TRATI 4
Kraj:5270 AJDOVŠČINA
Država:SLOVENIJA
Namen: PROACTION KROS TRIATLON ‐ ime in priimek
TRR: SI56 0224 2026 0291 881
V ceno prijavnine je vključen tudi čip za enkratno uporabo. Če ima udeleženec svoj lastni čip, čipa (v
vrednosti 3 EUR) ne plača.

V startnino je vključeno:
•

•

pokali za prve tri absolutno moški in ženske ( za vsakogar posamezno in štafeta in DP )
medalje TZS za prve tri v vsaki kategoriji
praktične nagrade za vsakega tekmovalca
1 okrepčevalnica na tekmi z napitki
meritev časa s čipi
osvežilni napitki in sadje v cilju
topli obrok in pijača po tekmi
tuši na prireditvenem prostoru
zagotovljena zdravniška služba
spominska medalja za vsakega tekmovalca
posebna nagrada za najstarejšega/najstarejšo udeleženca/udeleženko

•

startnine se zaradi zahtevne organizacije ne vrača.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zadnji rok za vplačilo predprijave je ČETRTEK, 19. junij 2014 (predprijava je upoštevana, ko je
vplačana). Na dan prireditve so cene višje.
Vsi tekmovalci za sprint kros triatlon, ki niso licencirani pri Triatlonski zvezi Slovenije, morajo pred
tekmo kupiti dnevno licenco (3 EUR) Triatlonske zveze Slovenija. Licenco kupite na dan dogodka ob
prevzemu čipov.
Splošni pogoji tekmovanja:
•
•
•
•

Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost.
Obvezna uporaba kolesarske čelade.
Kolesarski del se vozi z gorskim kolesom
Tekmovanje se izvede v vsakem vremenu. Izjema so samo situacije, ko je lahko ogrožena varnost
udeležencev (izjemno neurje, naravna katastrofa…). V takem primeru o rezervni varianti proge ali
celo odpovedi odločata vodja tekmovanja in direktor prireditve.

Program prireditve

Ura

Aktivnosti

11:00‐13:30
13:45
13:55
14:00
15:45

Prijave, izdaja štartnih šetvilk in prevzem čipov za vse kategorije
Predstavitev proge za tekmovalce kros triatlona za vsakogar
Otvoritev tekmovanja‐himna
Štart kros triatlon za vsakogar in štafete
Predstavitev proge za tekmovalce Sprint kros triatlona za državno
prvenstvo
Štart sprint kros triatlon za državno prvenstvo za moške in ženske
Razglasitev rezultatov, podelitev priznanj in privlačnih nagrad
Topel obrok za vse prijavljene tekmovalce
Animacja za otroke‐Klub šport‐ani in animacija za odrasle Wblch‐
kajtanje

16:00
18:00
od 15:30
14:00‐17:30

Opis proge
2. Proaction kros triatlon Vogršček bo potekal ob akumulacijskem jezeru Vogršček, ob hitri cesti H4
Razdrto‐Vrtojba ( izhod Selo, Črniče ) in sicer v nedeljo, 22.6.2014 od 10.00‐18.00 ure. Mikroklima te regije
zagotavlja sončne dni tudi kadar v bližnjih mestih pada dež. Dolgo in toplo poletje pa omogoča plavanje brez
neoprena vse do meseca oktobra. Plavanje po jezeru, vožnja z gorskim kolesom po tehnično nezahtevni
gozdni cesti, krožni tek ob jezeru vse do cillja je tisto, kar zagotavlja nepozabno izkušnjo za vsakega
udeleženca.
Tekma je zaradi odličnega kraja prizorišča in datuma izvedbe, mikroklimatskih pogojev, nezahtevne, a
vendar prečudovite narave in vsakomur dostopne prijavnine, primerna za vse polnoletne udeležence.
Tekmovanje za rekreativce bo v dolžini super šprinta in bo potekalo na območju Občine Ajdovščina v smeri
Batuj. Plava se v akumulacijskem jezeru v razdalji 200m ( proga označena z dvema bojama, štart bo iz vode ).
Kolesari se po krožni progi po gozdni cesti. Tek bo potekal v razdalji 3km. Samo dogajanje in menjalni
prostor bo postavljeno ob jezero ( oddaljenost cca 30m ). Možno bo tekmovati kot posameznik ali kot
štafeta ( 3 člani sestavljajo ekipo ). Primerno tudi za tiste, ki bi radio prvič sodelovali na kros triatlonu.
Pod okriljem Triatlon zveze Slovenije bo ekmovanje štelo tudi za 1. državno prvenstvo v kros triatlonu, v
dolžini sprinta. Potekalo bo na območju Občine Ajdovščina v smeri Batuj. Plava se v akumulacijskem jezeru v
razdalji 750m ( proga označena z dvema bojama, štart bo iz vode, 2 kroga ). Kolesari se po krožni progi po
gozdni makadamski cesti v dolžini 17km. Tek bo potekal na razdalji 5km. Samo dogajanje in menjalni prostor
bo postavljeno ob jezero ( oddaljenost cca 30m ).

Splošno
Tekmuje se po pravilih TZS, na lastno odgovornost. Uporaba čelad je obvezna. Organizator ima pravico
do spremembe razpisa. Neupoštevanje tekmovalnih pravil ter navodil sodniške in redarske službe je
lahko vzrok za diskvalifikacijo. Čas za pritožbe je 15 minut po objavi neuradnih rezultatov. Plačilo ob
pritožbi po pravilniku TZS.
Vsi udeleženci sodelujejo na lastno odgovornost in organizator NE ODGOVARJA za morebitne nesreče
in poškodbe tretje osebe v okviru tekmovanja.

Kategorije
KATEGORIJA SPRINT
KROS TRIATLONA ZA
DRŽABVNO PRVENSVTO
STAREJŠI MLADINCI in
MLADINKE
ČLANI in ČLANICE I
ČLANI in ČLANICE II
VETERANI in VETERANKE
I
VETERANI in VETERANKE
II
VETERANI in VETERANKE
III
VETERANI in VETERANKE
IV
VETERANI in VETERANKE
V
VETERANI in VETERANKE
VI
VETERANI in VETRANKE
VII

DOPOLNJENA LETA V
2014

LETNIK ROJSTVA

18 in 19

1995 – 1996

20 do 29
30 do 39
40 do 44

1985 – 1994
1975 – 1984
1970 – 1974

45 do 49

1965 – 1969

50 do 54

1960 – 1964

55 do 59

1955 – 1959

60 do 64

1950 – 1954

65 do 69

1945 – 1949

70 in starejši/še

1944 in starejši/še

KATEGORIJA TRIATLON
ZA VSAKOGAR
STAREJŠI MLADINCI in
MLADINKE
REKREATIVCI IN
REKREATIVKE 1
REKREATIVCI IN
REKREATIVKE 2
ŽENSKA ŠTAFETA
MOŠKA ŠTAFETA
MEŠANA ŠTAFETA

DOPOLNJENA LETA V
2014
18 in 19

LETNIK ROJSTVA
1995 – 1996

20 do 39

1975 – 1994

40 in starejši/še

1974 in starejši/še

V Ajdovščini, 19.5.2014
Organizator: Triatlon Klub Ajdovščina, Na trati 4, 5270 Ajdovščina

