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Team Turbo Tropovci organizira 
 

ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO V SPRINT TRIATLONU 
 

Murska Sobota – Bakovci, 27. avgust 2011 
 

Tekmovanje bo potekalo sočasno in na isti progi kot dvojni ironman triatlon za svetovni pokal, katerega start je 
v petek, 26. avgusta 2011, ob 16. uri. Pričakovan prihod prvih ultra triatloncev v cilj je v soboto, 27. avgusta 
2011, po 12. uri. Start sprint triatlona bo ob 11. uri, ko bodo ultra triatlonci na tekaškem delu proge.  
 
 

SPRINT TRIATLON in štafete: 760 m plavanja / 20,2 km kolesarjenja / 4,5 km teka 

ORGANIZATOR:  TEAM TURBO TROPOVCI 

PRIZORIŠČE: prijave in start ob Soboškem jezeru (M. Sobota), cilj v Bakovcih 

INFORMACIJE: Melita: 031 217 509 (tel.) in melita@ttt.si (e-pošta) 

STARTNINA: 23 EUR za posameznike in 33 EUR za štafete (na dan prireditve za posameznike 
28 EUR, za štafete 40 EUR). Tekmovalci brez lastniškega Champion čipa ob prijavi 
plačajo kavcijo v višini 20 EUR, ki jo po tekmi v višini 17,5 EUR dobijo povrnjeno.  

PRIJAVE: do četrtka, 25. avgusta 2011, do 24:00, skupine na e-naslov info@ttt.si,  
posamezniki preko spletnega obrazca na strani www.ttt.si 

PLAČILO: denar za plačilo startnine nakažite do 25. avgusta 2011 na IBAN: SI56 02496-
0052383894 (Nova LB Ljubljana), Kolesarski klub Tropovci, Kolesarska ulica 64, 
9251 Tišina, namen plačila: “DP sprint” (potrdilo o plačilu predložite ob prijavi) 

KATEGORIJE:  po pravilih Triatlonske zveze Slovenije (med posamezniki lahko tekmujejo rojeni 
leta 1995 ali prej) 

ČASOVNICA: 08:00 – 10:15  prijave ob Soboškem jezeru 
10:00 – 10:45  odprta menjalna prostora (M. Sobota in Bakovci) 
10:45                predstavitev proge  
11:00                start triatlona za posameznike in štafete 
13:15                razglasitev rezultatov 

PRAVILA: Tekmuje se po pravilih TZS in na lastno odgovornost. Uporaba kolesarske čelade 
je obvezna, vožnja v zavetrju je dovoljena. Organizator si pridržuje pravico, da 
razpis spremeni. 

NAGRADE: Vsi udeleženci prejmejo darilo sponzorja. Najboljši trije absolutno (M, Ž in 
štafete) prejmejo pokale, po kategorijah pa medalje. V kategorijah za državno 
prvenstvo so uvrščeni samo tekmovalci z veljavno licenco TZS. 
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