
III Zawody Triathlonowe o Tytuł Mistrza Doliny Baryczy  
 

Regulamin 

1. Cel: 

 Promocja Gminy Krośnice 

 Popularyzowanie triathlonu 

 Promocja sportu i aktywnego stylu życia  

2. Organizatorzy i współorganizatorzy  

 Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnicach  

 UKS KROŚNICKA PRZYSTAŃ SEKCJA PŁYWACKA BLACK AQUA  

3. Termin, Dystans, Trasa: 

 Zawody odbędą się 18 sierpnia 2018 r. Start Zawodów: 10:15  

 Miejsce Startu oraz Mety znajduje przy Stawie Rekreacyjnym na terenie 

Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej   

 Pętla  

 

Konkurencja I (prawie1/8): 

 I część zawodów:  

Pływanie około 400m (1 pętla, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C) 

 II część zawodów:  

Rower około 22.500 km Trasa lekko pofałdowana. Pomiar czasu – STS 

Timing.pl. Kask Obowiązkowy. Na całej trasie droga nie będzie zamknięta 

dla ruchu drogowego. Dozwolone są wszystkie typy rowerów.  

 III część zawodów: 

Bieg około 5 km. Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa oraz asfalt, 

ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 500 m pomiar czasu 

STS Timing.pl   

 

 

4. Opłata Startowa: 

50  zł  

 Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie 

internetowej każdy zawodnik otrzymuje indywidualny link do płatności. 

 Nie ma możliwości zapłacenia za innego zawodnika z użyciem podanego 

podczas rejestracji linku do płatności. 

 Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego 

zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. 

 W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty, wpisowe nie 

podlega zwrotowi. 

 

 

 



5. Klasyfikacje (w każdej kategorii rywalizacja jest podzielona na kobiety i 

mężczyzn): 

Kat. Wiek Dystanse  

I OPEN Pływanie: 400 m     Rower: 22.500 km             Bieg: 5 km 

II 14-16 Pływanie: 400 m     Rower: 22.500 km             Bieg: 5 km  

III 17-19 Pływanie: 400 m     Rower: 22.500 km             Bieg: 5 km 

IV 20-29  Pływanie: 400 m     Rower: 22.500 km             Bieg: 5 km 

V 30-39  Pływanie: 400 m     Rower: 22.500 km             Bieg: 5 km 

VI 40-49  Pływanie: 400 m     Rower: 22.500 km             Bieg: 5 km 

VII 50  + Pływanie: 400 m     Rower: 22.500 km             Bieg: 5 km 

 

6. Nagrody: 

 Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III w klasyfikacji generalnej lub w 

kategorii wiekowej kobiet lub mężczyzn otrzymują medal oraz drobne 

nagrody rzeczowe. 

 Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie są nagrodzone w ramach 

kategorii wiekowej – nagroda cedowana jest na kolejną osobę w danej 

kategorii wiekowej. 

 Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal. 

7. Warunki Uczestnictwa: 

 Wszyscy zawodnicy zawodów muszą być zweryfikowaniu w Biurze 

Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnik musi mieć dokument ze zdjęciem. 

 Zawodnicy niepełno letni muszą stawić się z opiekunem do rejestracji. 

Zawodnik niepełnoletni musi mieć podpisaną zgodę przez opiekuna.  

8. Wyniki: 

 Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej 

organizatora . 

9. Uwagi Końcowe  

 Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne. 

 Ostateczny zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 14.08.2018 godzina 

18.00  

 Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu 

Drogowym. 

 Na całej trasie rowerowej zawodnika obowiązuje kask rowerowy. 

 W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z 

nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu 

 W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma: numery 

startowe, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od 

sponsorów zawodów oraz medal na mecie. 

 Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą 

napoje i jedzenie dla zawodników. 

 W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną. 



 Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, 

rozpatrywać będzie komisja sędziowska 

 Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody 

ceremonii wręczenia nagród. 

 Interpretacja regulaminu należy do Organizatora 

 Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 Organizatorzy ustalają limit zawodników do 250 osób. Decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

 Do udziału w zawodach nie będą wymagane badania lekarskie ani licencje 

PZTri. 

 

 

     Adam Przybyło 

 

Dyrektor GOSiR „Krośnicka Przystań” 

 

  

 

PROGRAM ZAWODÓW 

PROGRAM 

08:00 – 09:30 weryfikacja zawodników w biurze zawodów,  wydawanie numerów 

startowych i pakietów startowych na Stawie Rekreacyjnym na terenie Krośnickiej 

Kolejki Wąskotorowej   

09:00 – 09:45  wprowadzanie rowerów do strefy zmian 

09:45 – 10:00  odprawa techniczna przy starcie 

10:00 – 10:10  oficjalne otwarcie zawodów przy stracie 

10:15   Start  Triathlon  

12:00 – 14:00  wydawanie rowerów ze strefy zmian 

13:30    Dekoracja 
 

 


