
 

 

 

 

Dragi študenti, vabimo vas k sodelovanju pri premierni izvedbi 

triatlona I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria! 
 

 

Triatlon I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria bo prvi iz globalno 

prepoznavne serije triatlonov, ki bo izveden na slovenskih tleh. Potekal bo v nedeljo, 23. 

septembra, a se bo pravzaprav začel že nekaj dni prej. Ključni del te prestižne triatlonske 

preizkušnje bodo predstavljali študentje in preostali prostovoljci, ki bodo pomagali pri 

izpeljavi prireditve.  

 

Ironman je sicer nekaj posebnega, saj gledalci in organizatorji skupaj glasno vzpodbujajo 

tekmovalce ter jim tako pomagajo priti do cilja. Vsak športnik, ki po 1,9 km plavanja, 90 km 

kolesarjenja in 21 km teka prečka cilj, je namreč resnično zmagovalec!  
 

Univerza na Primorskem in Univerzitetna športna zveza Primorske sta pred kratkim s podpisom 

pogodbe formalizirali sodelovanje z organizatorji triatlona, ker pa želimo v prireditvi združiti 

državni in lokalni nivo ter vse družbene segmente, smo po uvodni akciji med študenti UP k 

sodelovanju povabili študente prav vseh slovenskih univerz, fakultet in visokih šol.  

 

Vabilo za prostovoljstvo smo v drugi fazi razširili na športne klube, zveze, organizacije, 

združenja, zavode in društva. Seveda enako velja za vse posameznike - k sodelovanju vabimo 

vse starostne skupine od najmlajših pa do upokojencev. Za vsakogar se bo našlo nekaj 

zanimivega, prav tako pa ne gre za lokalno, ampak za vseslovensko prireditev.  

 

Prijave pa medtem še naprej dežujejo - trenutno je na seznamu približno 160 prostovoljcev, 

medtem ko je za tekmovanje že prijavljenih več kot 1200 triatloncev. Za vašo prostovoljsko 

pomoč pri izvedbi pa je naša prošnja enostavna:  

 

»Pridružite se nam tudi vi in postanite del zgodbe o legendarnem Ironmanu. Več kot nas bo, 

bolj se bomo med delom tudi zabavali!«   

 

Za varnost na dogodku bodo seveda skrbele strokovne službe, prostovoljci pa boste 

razdeljeni po različnih sektorjih triatlona:  

 

1.) PRED TEKMOVANJEM 

 

- prijavna služba: pomagali boste pri pripravi paketov s štartnimi številkami in vsem kar 

prejme tekmovalec pri prijavi. Delo poteka pred dnem tekmovanja, predvidoma od srede do 

sobote, skladno z vašo razpoložljivostjo. Na dan tekmovanja lahko opravljate katero od drugih 

del; 



 

- info točke: vi ste tisti, ki boste vedeli »vse«, na vas se bodo od petka do nedelje obračali 

tekmovalci, spremljevalci, navijači;  

 

- IRONKIDS: Ironman želi biti prireditev za celotno družino, zato pred samim nedeljskim 

tekmovanjem organizira tudi tekmovanje za najmlajše, tokrat se bodo preizkusili v teku. 

Pomagali boste pri celotni organizaciji tega spremljevalnega programa, ki bo v soboto 22. 

septembra 2018 v Izoli.  

 

2.) NA DAN TEKMOVANJA  

 

- plavalna proga: prostovoljci boste imeli pomembno nalogo že takoj na začetku tekmovanja, 

sodelovali boste s starterji pri razporejanju tekmovalcev v startne bloke in pri postopnem startu. 

Ko tekmovalci opravijo s plavalnim delom, jim boste pomagali pri izhodu iz morja in jih 

spodbujali pri teku proti menjalnem prostoru; 

 

- menjalni prostor: je posebnost te športne panoge. Prostovoljci boste pomagali tekmovalcem 

pri usmerjanju do njihovega menjalnega prostora, jim podali vrečke z njihovimi oblačili in 

podobno; 

 

- kolesarska proga: pri tem delu boste sodelovali na okrepčilnih postajah, kjer boste pripravili 

bidone z vodo, izotonične napitke, sadje in energijske tablice. Poleg tega boste kolesarjem 

bidone podali, ko se bodo peljali mimo. Po želji lahko sodelujete tudi kot reditelj, pri usmerjanju 

prometa (v tem primeru ob prijavi izberite možnost Reditelj); 

 

- tekaška proga: pri tem delu boste sodelovali na okrepčilnih postajah, kjer boste pripravili 

kozarčke z vodo, izotonične napitke, sadje in energijske tablice. Poleg tega boste okrepčila 

tekačem podali, ko bodo pritekli mimo. Poskrbite za dobro vzdušje z dobro glasbo, nekateri 

tekmovalci bodo že močno utrujeni in bodo z vami tudi poklepetali ali potrebovali spodbudne 

besede. Po želji lahko tudi tu sodelujete kot reditelj, pri usmerjanju prometa (pri prijavi izberite 

možnost Reditelj); 

 

- IT pomoč, kjer bomo nekaj prostovoljcev potrebovali za sodelovanje s podjetjem, ki meri čas 

(Mika timing), ta del je predvsem zanimiv za tiste, ki vas zanima IT področje ali merjenje časa 

(pri prijavi vpišite to pod: Dodatni komentarji); 

 

- zdravstvena služba in masaže (če imate izkušnje in znanje s tega področja, lepo prosimo 

vpišite to v prijavnici pod Dodatni komentarji); 

 

- ciljna arena: eno najlepših mest za prostovoljce je delo pod ciljnim obokom v cilji areni, kjer 

tekmovalcem takoj po prečkanju ciljne črte podelite medaljo in majico. Poskrbeli boste, da bo 

ciljna arena čista in urejena (to delo pa ni primerno za mladostnike, saj bodo nekateri tekmovalci 

potrebovali pomoč pri hoji in spremstvo do medicinske pomoči).  

 

Prostovoljci so duša triatlona, zato bo zanje prav posebej poskrbljeno: prejeli bodo 

uradne majice, hrano (topel obrok) in pijačo, vpis v CV oziroma prostovoljske knjižice, 

zanje pa bo pripravljen tudi prav posebna zabava - 'volounteer party'.  

 

Obrazec spletne prijavnice za prostovoljce je objavljen na e-naslovu: https://goo.gl/hmiHNn 

 

https://goo.gl/hmiHNn


Več informacij pa lahko dobite na  http://eu.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman-

70.3/slovenianistria.aspx#axzz5KwlqOa2N in na spletnih omrežjih UŠZP.  

 

 

In zares vsem en velik hvala za vso vašo pomoč,  

 

ekipi UŠZP in Ironmana  
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