
 

Triathlove Bory Tucholskie Cekcyn 
7- 8.08. 2020 

 
Regulamin 

 
1. CEL 
 
Promocja Gminy Cekcyn 
 
Popularyzacja triathlonu 
 
Promocja sportu oraz integracja społeczna 
 
 
2. ORGANIZATORZY i WAPÓŁORGANIZATORZY 
 
WO-KOP Wojciech Drewczyński 
 
Gmina Cekcyn 
 
Powiat Tuchola 
 
KPP Tuchola 
 
Park Narodowy Bory Tucholskie 
 
Davebikes Izabela Zawiszewska-Szreder 
 
 
3. Termin, dystans, trasa 
 
Zawody odbędą się w dniu 8.08.2020, start zawodów sobota godz. 9 :00, rolling 
start 
 
Miejsce startu znajduje się na plaży Głównej Jeziora Wielkiego Cekcyńskiego przy 
ul. Cisowej w Cekcynie  - skok do wody z pomostu 

 
I etap zawodów Pływanie 950 m (Jezioro Wielkie Cekcyńskie) 1 pętla 

Spodziewana temperatura wody 20-23 stopnie °C (w przypadku gdy temperatura 



wody będzie wynosić powyżej 22 stopnie °C  - dozwolony jest start w piankach) 

Limit czasu ukończenia pływania - 40 min 

 

II etap zawodów Rower 45 km (3 pętle), wszystkie typy rowerów są dozwolone 

trasa średnio pofałdowana, asfaltowa 

Pomiar trasy: GPS DOMTEL  KASK OBOWIĄZKOWY. 

Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu kołowego, ruch prawostronny 

Zawody w konwencji bez podciągania (no drafting). Zabroniona jest jazda na 

rowerze w odległości mniejszej niż 10 m za innym zawodnikiem.  

Limit czasu ukończenia pływania i trasy rowerowej - 3 godziny 

 
III etap zawodów Bieg 10,5 km (2 pętle) 
 
Nawierzchnia  - ścieżka pieszo  - rowerowa 

Pomiar czasu GPS 

Limit czasu ukończenia zawodów : 4,5 godziny 

 

Pomiar czasu będzie monitorowany za pomocą chipa triathlonowego 

umieszczonego w opasce z rzepem. Chip należy założyć na nogę na czas całego 

wyścigu ! 

Numer startowy obowiązuje na etapie kolarskim i biegowym 

*W przypadku sztafet, zawodnicy przekazują sobie kolejno opaskę z chipem po  

ukończeniu dwóch etapów. Przekazanie chipa następuje w strefie zmian. 

 
4. Opłaty za pakiet zawodnika 
 
➢ 250 zł - zawody indywidualne 
➢ 250 zł - sztafety (*w cenie pakietu 1 bluza rozpinana z kapturem, możliwość 

zakupu bluz dla dwóch pozostałych zawodników w dniu zawodów przy 
odbiorze pakietu. Prosimy o informację o chęci nabycia bluz w wiadomości 
e-mail: info@triathlove.pl) 



 
Pakiet zawiera: 
 

o numer startowy wraz z chipem pomiaru czasu, 
o naklejki z numerem startowym na rower, kask, 
o pamiątkowy medal na mecie, 
o żel energetyczny, 
o woda, 
o talon na posiłek regeneracyjny, 
o gadżety z logo imprezy: 

• koszulka bawełniana, 

• smycz, 

• torba eco, 

• długopis,  

• czapka z daszkiem, 

• wysokiej jakości bluza rozpinana z kapturem (prosimy o informację 
dotyczącą wyboru rozmiaru bluzy na e-mail: info@triathlove.pl  
UWAGA! Aby otrzymać bluzę w pakiecie należy zgłosić rozmiar do 
29.07 –tego dnia zamykamy zamówienia i wysyłamy je do produkcji), 
sztafety – dostępna jedna bluza w pakiecie * patrz wyżej),  

ponadto: 
o profesjonalne zabezpieczenie medyczne, 
o zabezpieczenie etapu pływackiego przez ratowników wodnych, 
o atrakcyjna strefa finishera (napoje, poczęstunki, atrakcje dla dzieci w postaci 

dmuchańców), 
o możliwość zakwaterowania na polu namiotowym zlokalizowanym ok. 4 km 

od miejsca startu.  
o w przeddzień zawodów ognisko integracyjne w miejscu Camp oraz after 

party po zakończeniu zawodów, 
UWAGA! prosimy w miarę możliwości o informację z deklaracją pobytu na polu 
namiotowym z podaniem ilości osób, celem przygotowania zaopatrzenia 
żywnościowego w wiadomości e-mail: info@triathlove.pl 
 
5. Klasyfikacje 
 
➢ Starty indywidualne – Generalna: miejsca 1 – 5 
➢ Sztafety – Generalna: miejsca1 – 3 (jedna klasyfikacja bez względu na skład 

sztafet pod względem płci) 
 

 

mailto:info@triathlove.pl


6. Nagrody 
 
➢ Starty indywidualne (nagradzane są tylko miejsca Open w osobnej 

klasyfikacji Kobiet i Mężczyzn): 
o miejsce I – 500zł + pamiątkowa statuetka 
o miejsce II – 400 zł + pamiątkowa statuetka 
o miejsce III – 300 zł + pamiątkowa statuetka 
o miejsce IV – 200 zł + pamiątkowa statuetka 
o miejsce V – 100 zł + pamiątkowa statuetka 

 

➢ Sztafety  -  miejsca 1 – 3 Open: gloria i chwała      , pamiątkowe statuetki oraz 
symboliczne nagrody rzeczowe 

 
 
7. Organizator przewiduje limit 100 zawodników. 
 
 
 
Kontakt: info@triathlove.pl 
 

 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, 

przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę 

wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu 

nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, 

stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, stan wody w zbiorniku wodnym 

niepozwalający na kąpiele, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych 

uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku 

wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z 

winy Organizatora, uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych 

kosztów poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach. 

1. Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania 

powodu. 



2. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać 

zdyskwalifikowany. 

3. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, 

krótkofalówki, radio itp. oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane. 

4. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania odstępów w odległości 

minimum 10 metrów pomiędzy jadącymi rowerzystami. 

5. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na 

pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu. 

6. Udział w Pasta Party (ognisko) dla zawodników i rodzin jest bezpłatny. Wstęp na 

odprawę techniczną oraz pasta party możliwy jest za okazaniem opaski zawodnika 

otrzymanej w biurze zawodów podczas weryfikacji. 

7.  Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie. 

8. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną. Decyzje 

personelu medycznego, dotyczące kontynuowania bądź konieczności rezygnacji z 

zawodów są ostateczne, a zawodnik zobowiązany jest się do nich zastosować. 

9. Zawody przeprowadzone będą wg przepisów  niniejszego regulaminu. 

10. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać 

będzie komisja sędziowska. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy zawodników 

pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów bądź przez nich zagubione. 

12. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu każdy zawodnik zobowiązany jest 

do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora oraz policji. Zgłoszenie takie 

musi mieć miejsce do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia strefy zmian przez 

zawodnika. 

13.Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i 

zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i 

bezpieczeństwo podczas trwania imprezy. 



14.Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone 

przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników 

jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod 

zarządem Organizatora. 

15.Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach, jeżeli jego 

zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłócałoby 

prawidłowy przebieg zawodów. 

16.Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie pod warunkiem 

poinformowania zawodników o tych zmianach w formie pisemnej lub najpóźniej 

podczas odprawy technicznej przed startem zawodów. 

17. Zamiar otrzymania faktury VAT należy zgłosić niezwłocznie w trakcie procesu 

rejestracji na imprezę poprzez odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym 

18. Nie ma możliwości odbioru pakietu startowego przez osobę trzecią. 

19. Odbiór pakietów startowych jest możliwy wyłącznie w trakcie godzin otwarcia biura 

zawodów. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach otwarcia biura, nie będą 

wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. 

20. Organizator zabrania przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go 

przez właściwą osobę w biurze zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

konsekwencje przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go z biura 

zawodów. W przypadku wykrycia startu przez inna osobę w imieniu osoby 

zarejestrowanej, nakładana jest natychmiastowa dyskwalifikacja. 

21. Koszt opłaty za pakiet zawodnika, dojazdu, noclegów oraz własnego wyżywienia 

każdy uczestnik zawodów pokrywa we własnym zakresie. 

22. Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

23. W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu, rozstrzyga 

Organizator 

 

 


