Triathlove Bory Tucholskie Cekcyn
07.08.2021
Regulamin

I.

CEL

1. Upowszechnienie triathlonu jako dyscypliny sportu i formy ruchu.
2. Promocja Cekcyn oraz Gminy Cekcyn
3. Propagowanie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz integracja
społeczna
II.

ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY

1. WO-KOP Wojciech Drewczyński
2. Royal House Brand Bartłomiej Nowak
3. Gmina Cekcyn
III.

TERMIN I MIEJSCE

1. Impreza odbędzie się dnia 07.08.2021 (sobota) o godz. 9:30 (start dystansu 1/8
IM; start dystansu 1/4 IM i sztafet o godz.10:00)
2. Start, meta i strefa zmian i finiszera znajdować się będzie na plaży Głównej
Jeziora Wielkiego Cekcyńskiego przy ul. Cisowej w Cekcynie
IV.

PROGRAM IMPREZY

1. Szczegółowy program imprezy znajduje się w Harmonogramie Imprezy.
2. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany programu imprezy bez podania
przyczyny.
V.

DYSTANS I TRASA

1. Impreza zostanie rozegrana na dystansach 1/4 Ironman (0,95-45-10,55) i 1/8
Ironman (0,475-22,5-5,25). Na dystansie1/4 Ironman dodatkowo odbędzie się
rywalizacja sztafetowa (pływak + kolarz + biegacz).
2. Spodziewana temperatura wody 20-23 stopnie °C
3. Pływanie - skok do wody z pomostu. Dystans 1/4 IM zostanie rozegrany na 1
pętli (950 m), a dystans 1/8 IM na połowie pętli (475 m). W przypadku, kiedy
temperatura wody będzie poniżej 16 stopni start w piankach będzie

obowiązkowy. W przypadku temperatury wody powyżej 23 stopni organizator
nie zaleca startu w piankach, zawodnicy startujący w piankach czynią to
wyłącznie na własną odpowiedzialność.
4. Rower na dystansie 45 km (4 pętle) lub 22,5. (2 pętle). Pomiar trasy GPS. Kask
sztywny obowiązkowy na całej trasie kolarskiej do momentu odwieszenia
roweru. Ruch drogowy będzie całkowicie zamknięty. Zawody w konwencji bez
draftingu! Dozwolone rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe.
Dystans 1/4 IM - 45 km. Dystans 1/8 IM - 25,5 km. Na trasie rowerowej
zawodnicy są zobowiązani do poruszania się prawą stroną jezdni oraz do
bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Obowiązuje zakaz
używania słuchawek do odbioru sygnałów pod groźbą dyskwalifikacji.
5. Bieg – zależnie od dystansu 5,25 km (1 pętla) lub 10,55 km (2 pętle) Oznaczenia
trasy biegowej co 2,5km. Pomiar trasy GPS. Na trasie biegowej numer startowy
musi być umieszczony z przodu pod groźbą dyskwalifikacji.
6. Wyrzucanie śmieci poza wyznaczone przez organizatora strefy zrzutu karana
będzie zgodnie z przepisami PZTri karą czasową.
7. Limit czasu ukończenia zawodów – 3 godziny 45 minut na dystansie 1/4 IM i 2
godziny 15 minut na dystanie 1/8 IM.
8. Pomiar czasu będzie monitorowany za pomocą chipa triathlonowego
umieszczonego w opasce z rzepem. Chip należy założyć na nogę na czas całego
wyścigu !
9. Numer startowy obowiązuje na etapie kolarskim i biegowym
10.W przypadku sztafet, zawodnicy przekazują sobie kolejno opaskę z chipem po
ukończeniu dwóch etapów. Przekazanie chipa następuje w strefie zmian.
VI.

BIURO ZAWODÓW

1. Biuro zawodów będzie mieściło się na plaży Głównej Jeziora Wielkiego
Cekcyńskiego przy ul. Cisowej w Cekcynie
2. Godziny pracy biura zawodów zostały określone w dziale Harmonogram
Imprezy.
3. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód
tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpisać kartę zawodnika.
4. Depozyt będzie mieścił się w biurze zawodów i czynny będzie w dniu Imprezy w
godzinach określonych w Harmonogramie Imprezy
VII.

PUNKTY ODŚWIEŻANIA

1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana oraz
napoje izotoniczne, a na mecie dodatkowo owoce.
2. Na trasie biegowej będą znajdowały się dwa punkty odświeżania, na trasie
rowerowej – jeden.
3. Przewiduje się kurtyny wodne min. w jednym miejscu na trasie biegowej i

kolarskiej.
VIII.

OPŁATY ZA PAKIET STARTOWY

➢ 1/8 IM - starty indywidualne: 189 zł
➢ 1/4 IM - starty indywidualne: 229 zł
➢ 1/4 IM - sztafety: 449 zł
Pakiet zawiera:
o
o
o
o
o
o
o

numer startowy wraz z chipem pomiaru czasu,
naklejki z numerem startowym na rower, kask,
pamiątkowy medal na mecie,
żel energetyczny,
woda,
talon na posiłek regeneracyjny,
gadżety z logo imprezy:
• czepek pływacki,
• smycz,
• dla dystansu indywidualnego 1/4 IM możliwość zakupu plecaka
pływackiego MAD WAVE BIG w cenie 100 zł (wybór opcji przy rejestracji),
• dla dystansu indywidualnego 1/8 IM - możliwość zakupu plecaka
pływackiego MAD WAVE CITY w cenie 50 zł (wybór opcji przy rejestracji),
• dla sztafet – plecak miejski MAD WAVE CITY dla każdego zawodnika

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

KLASYFIKACJE

➢ Starty indywidualne – Generalna: miejsca 1 – 6
➢ Sztafety – Generalna: miejsca1 – 3 (jedna klasyfikacja bez względu na skład
sztafet pod względem płci)
X.

NAGRODY

➢ Starty indywidualne (nagradzane są tylko miejsca Open w osobnej klasyfikacji
Kobiet i Mężczyzn):
o miejsce I – 600zł, + pamiątkowa statuetka

o miejsce II – 500 zł + pamiątkowa statuetka
o miejsce III – 400 zł + pamiątkowa statuetka
o miejsce IV – 300 zł + pamiątkowa statuetka
o miejsce V – 200 zł + pamiątkowa statuetka
o miejsce VI – 200 zł + pamiątkowa statuetka
➢ Sztafety - miejsca 1 – 3 Open: gloria i chwała 😊, pamiątkowe statuetki oraz
symboliczne nagrody rzeczowe
Nagrody finansowe podane w Polskich złotych (PLN). Nagrody pieniężne są
zwolnione z podatku.
XI.

Po dekoracji klasyfikowanych zawodników, spośród wszystkich uczestników
indywidualnych, odbędzie się losowanie atrakcyjnych nagród rzeczowych.
Warunkiem otrzymania nagrody, w przypadku wylosowania będzie obecność i
posiadanie numeru startowego.

XII.

Organizator przewiduje nieprzekraczalny limit - 300 zawodników w obu
dystansach.

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

