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REGULAMIN 
TRIATHLON CZERWONAK 2017 

 
 

 
1. Cel imprezy 

- Popularyzacja triathlonu jako formy czynnego wypoczynku. 

- Promocja walorów turystycznych gminy Czerwonak i Puszczy Zielonka. 

- Integracja społeczności lokalnej i środowiska miłośników sportu. 

- Propagowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej. 

2. Organizatorzy: 

- Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku. 

3. Termin i miejsce zawodów 

- Owińska dnia 26.08.2017 r. (sobota), 

- Biuro zawodów : 

25.08.2017r. – w hali sportowej CRKF AKWEN, ul. Leśna 6, Czerwonak 

26.08.2017r. - przy plaży Akwen Tropicana w Owińskach, ul. Plażowa 1 

- Start pierwszych zawodników o godz. 1000. 

- Kolejni zawodnicy będą startować parami w odstępie co 10 sekund. 

- Organizator wprowadza limit czasowy pokonania trasy wynoszący 5 godzin. 

 

4. Dystanse i trasy  

- Dystanse: pływanie - 750 m, rower – 26,2 km, bieg – 11,3 km 

- Zawodnicy startują wg formuły „na dochodzenie” – startują parami (dwójkami) co 10 sekund. 

Klasyfikowani są wg czasu netto. 

- Limit czasu ukończenia zawodów to 5 godzin. (Limit pływania – 40 minut, Limit pływanie i 

rower – 3 godziny) 

- Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limitach czasu po pływaniu i po rowerze nie zostaną 

dopuszczeni do kontynuowania zawodów. 

- Zawodnicy, którzy nie ukończą zawodów w czasie 5 godzin nie będą klasyfikowani. 

- Start i meta znajdować się będą przy plaży Akwen Tropicana w Owińskach. 

• Pływanie – pożwirowy zbiornik wodny w strefie chronionej  

• Rower – drogi polne i dukty leśne.  

• Bieganie – drogi polne i dukty leśne 

• Pływanie point to point – w linii prostej, z punktu A do punktu B.  

• Rower: 2 pętle po wyznaczonej trasie 

- Pomiar trasy GPS.  

 

5. Pomiar czasu i klasyfikacja  

- Zawodnicy klasyfikowani będą w kategorii generalnej i kategoriach wiekowych według czasu netto 

(łączny czas pokonania poszczególnych konkurencji z wliczeniem czasu pobytu w strefie zmian) 
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- Klasyfikacja generalna kobiet – 3 miejsca 

- Klasyfikacja generalna mężczyzn – 3 miejsca. 

- Zawodniczki i zawodnicy sklasyfikowani w kategoriach generalnych nagrodzeni będą też  

w kategoriach wiekowych. 

- W kategoriach wiekowych nagradzane są trzy pierwsze osoby. 

- Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. 

- Kategorie wiekowe K/M: 23 lata i poniżej; 24-29 lat; 30-39 lat; 40-49 lat; 50 lat i więcej. 

Ostateczny podział na kategorie wiekowe zostanie podany do wiadomości na miesiąc przed 

zawodami, ustalony na podstawie zgłoszeń.  

  

W przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 zawodników/zawodniczek w kategorii, następuje połączenie z 

inną kategorią wiekową. 

Pomiar czasu przeprowadzi firma Plus Timing. 

 

6. Zgłoszenia  

- Przyjmowane drogą elektroniczną za pomocą panelu rejestracyjnego dostępnego na stronie 

www.akwenczerwonak.pl do dnia 21.07.2017r. lub do wyczerpania limitu miejsc. 

- Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony 

na liście startowej. 

- O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę 

wpływu na konto organizatora. Obowiązuje limit liczby uczestników - 160 osób. 

- Organizator pobiera wpisowe w wysokości: 

100 zł – zameldowani mieszkańcy gminy Czerwonak (weryfikacja na podstawie dowodu 

osobistego lub oświadczenia) 

120 zł – pozostali  

- Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora: 

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” 

ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak  

nr rachunku: 04 1020 4027 0000 1102 1217 4100  

z zaznaczeniem „opłata startowa TRIATHLON CZERWONAK”. 

- Wpisowe nie podlega zwrotowi, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przepisania 

pakietu na innego zawodnika. 

- Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi najpóźniej w dniu 25.07.2017r. o godz. 20:00. 

- Lista startowa może zostać zamknięta wcześniej po osiągnięciu limitu 150 opłaconych 

zawodników. 

 

Harmonogram: 

 

- Odbiór pakietów i numerów startowych w biurze zawodów - w dniach: 

http://www.akwenczerwonak.pl/


Str. 3 

 

• 25.08.2017r. w godzinach 12:00-19:00 (hala sportowa Akwen w Czerwonaku  

ul. Leśna 6). 

• 26.08.2017r. w godzinach 7:00-8:30 (w biurze zawodów na starcie- Owińska, AKWEN 

TROPICANA, ul. Plażowa 1). 

• Wprowadzanie rowerów i sprzętu do strefy zmian w dniu zawodów w godz. 7.00–9.15. 

• Odprawa techniczna przed startem – obowiązkowa dla wszystkich zawodników 

w dniu zawodów o godz. 9.30. 

• Start pierwszych zawodników: godz. 10.00. 

 

7. Uczestnictwo  

- Zawodnicy mają obowiązek uczestniczyć w odprawie technicznej przed startem. 

- Zawody mają charakter otwarty.  

- Wskazane jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w 

triathlonie.  

- Dozwolone jest pływanie w piankach.  

- Zawodnicy startują po skoku lub z wody przy pomoście startowym. 

- Zawodnicy są zobowiązani do startu na dystansie pływackim w czepkach dostarczonych przez 

organizatora  

- KASK OBOWIĄZKOWY. Zawodnik bez kasku nie zostanie dopuszczony do startu w etapie 

rowerowym.  

- Zawodnicy poruszając się po drogach publicznych, zobowiązani są zachować szczególną 

ostrożność i mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do postanowień Prawa o Ruchu 

Drogowym. 

- W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w 

ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu. 

- Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. Wszyscy 

Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i 

pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i 

urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

- Dokonując zgłoszenia zawodnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku  

oraz imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach 

promocji imprezy. 

- Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w stopniu niezbędnym do 

realizacji zawodów, w tym na wysłanie pod wskazany adres email informacji dotyczących imprezy. 

- W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów ukończyły 18 lat. 

- Maksymalnie w zawodach uczestniczy 150 zawodników. Organizator zastrzega sobie prawo do 

rozdysponowania specjalnej puli numerów startowych. 

- W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, 

ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy 

i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów. 
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8. Wyniki  

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej www.plus-timing.pl oraz na stronie  

 organizatora www.akwenczerwonak.pl. 

 

9. Ochrona danych osobowych 

- Dane osobowe uczestników triatlonu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 

- Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi  

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922)). 

Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

- Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku  

z udziałem w Triatlon Czerwonak obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z 

nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, na stronie Organizatora Triathlonu oraz w mediach 

społecznościowych organizatora. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych  

oraz ich poprawiania. 

- Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  

lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.  

Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym 

momencie kierując korespondencję na adres Organizatora. 

 

10. Postanowienia końcowe  

- Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie wyścigu. 

-  Na trasie etapu biegowego (ok 3km, na szczycie Dziewiczej Góry oraz ok 9km – w Annowie) 

podawane będą napoje chłodzące, a po zakończeniu zawodów - posiłek regeneracyjny.  

-  Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy, pamiątkowy medal upamiętniający uczestnictwo w 

zawodach, najlepsi zawodnicy w swoich kategoriach wiekowych – statuetki, a najlepsi zawodnicy 

w klasyfikacji generalnej- nagrody rzeczowe. 

-  Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu i ewentualnych w nim zmian należy do 

organizatora. 

- Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie w terminie do 7 dni od daty 

zaksięgowania opłaty startowej na koncie. 

- Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie  

i przesłanie faktury w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia  

17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich 

przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli 

skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661). 

-  Koordynator ze strony CRKF AKWEN: 

Izabela Paprzycka, mail: i.paprzycka@akwenczerwonak.pl, tel. 61 646 01 49 

 

http://www.plus-timing.pl/
file:///D:/IMPREZY%202014/TRIATHLON/www.akwenczerwonak.pl
mailto:i.paprzycka@akwenczerwonak.pl

