REGULAMIN
Więcbork Triathlon 1/8 IM oraz 1/4 IM,
17.08.2019 r.
I. ORGANIZATORZY;

1. Stowarzyszenie Kujavia ProHealth ul. Rodzinna 1/10 85-792 Bydgoszcz KRS
0000702562.
2. Miasto i Gmina Więcbork.

II. CELE;

1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu oraz propagowanie aktywności
fizycznej.

2. Promocja Miasta i Gminy Więcbork w kraju i na świecie.

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW.

1. Więcbork Triathlon odbędzie się 17.08.2019r.
2. Więcbork Triathlon odbędzie się w Więcborku.
3. Strefa zmian znajdować się będzie na stadionie miejskim przy ul. Sportowej.

IV. DYSTANS, TRASA ORAZ LIMITY CZASOWE.

1. Zawody rozgrywane będą na dystansie 1.8 IM (475m pływanie, 22,5 km roweru, 5,250 km
biegu) oraz 1.4IM ( 950m pływania, 45 km roweru, 10,8km biegu)

2. Etap pływacki - start i meta w tym samym miejscu, pływanie w linii prostej, do opłynięcia
będą 2 bojki - opływamy je mając po naszej prawej stronie. Spodziewana temperatura wody ok.
16-18°C. Głębokość jeziora do 6 m. Start z brzegu. Pianki dozwolone. Start pływania odbędzie
się na zasadzie ROLLING START po 3 osoby co 5 sek. Wyznaczone zostaną sektory z
orientacyjnym czasem przepłynięcia dystansów w których zawodnicy będą się ustawiać wg
własnego uznania.

3. Etap kolarski - pomiar trasy GPS. Oznaczenia długości trasy co 5 km. Kask obowiązkowy na
całej trasie kolarskiej. Ruch drogowy będzie całkowicie zamknięty. Zawody w konwencji bez
draftingu! Podczas zawodów obowiązywać będzie ruch prawostronny. Dozwolone rowery do
jazdy na czas i kierownice triathlonowe. Dla dystansu 1/4 dwie pętle.

4. Etap biegowy - oznaczenia długości trasy co 1km. Pomiar trasy GPS.

5. Limity czasowe na trasach:

- Dystans krótki (1/8)
- Pływanie – 30 minut
- Pływanie + Rower – 120 minut
- Pływanie + Rower + Bieg – 240 minut (od momentu startu)

- Dystans krótki (1/4)
- Pływanie – 60 minut
- Pływanie + Rower – 180 minut
- Pływanie + Rower + Bieg – 240 minut (od momentu startu)

V. BIURO ZAWODÓW

Stadion miejski w Więcborku przy ul. Sportowej.

VI. POMIAR CZASU.

1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową
FOXTER SPORT Agata Błaszyk ul. Włocławska 3/7, 62-600 Koło.

VII. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE.

1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 1/8 IM oraz 1/4IM (decyduje rok
urodzenia)
K (open kobiet)
K 16 (16-17 lat)
K 18 (18-19 lat)
K 20 (20-29 lat)
K 30 (30-39 lat)
K 40 (40-49 lat)
K 50 (50-60 lat)
K 60 (60 lat i więcej)

2.Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 1/8 IM oraz 1/4 IM (decyduje rok
urodzenia)
M (open mężczyzn)
M 16 (16-17 lat)
M 18 (18-19 lat)
M 20 (20-29 lat)

M 30 (30-39 lat)
M 40 (40-49 lat)
M 50 (50-60 lat)
M 60 (60 lat i więcej)

3.Klasyfikacje sztafet na dystansie 1/8 IM oraz 1/4IM
MieszanaSZ (mieszana).

VII. NAGRODY.

1. Pierwszych trzech zawodników i trzy zawodniczki w klasyfikacji OPEN na danym dystansie
otrzymają nagrody finansowe w postaci vouchera oraz pamiątkowe statuetki.

1 miejsce - 400 pln
2 miejsce - 300 pln
3 miejsce - 200 pln

2. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki na danym dystansie w rywalizacji
indywidualnej w każdej kategorii wiekowej otrzymają pamiątkowe statuetki.

3. Trzy najlepsze sztafety na danym dystansie w rywalizacji zespołów trzyosobowych otrzymają
pamiątkowe statuetki.

4. Klasyfikacja open nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.

5. Każdy zawodnik, który ukończy Więcbork Triathlon otrzyma okolicznościowy medal.

6. Podane powyżej kwoty są kwotami brutto i zostanie naliczony od nich podatek zgodnie z
przepisami polskiego prawa.

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA.

1. W zawodach Więcbork Triathlon mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają
ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą kartę
zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia.

2. Organizator dopuszcza również udział osób, które w dniu startu mają ukończone 16 lat. Takie
osoby zobowiązane są do przedstawienia dokumentu tożsamości wraz ze zdjęciem, oświadczenie
od opiekunów prawnych o zgodzie na udział w zawodach, oświadczenie od lekarza o braku
przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach Kujavia triathlona na dystansie 1/8 i 1/4 oraz
podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia.

X. ZGŁOSZENIA.

1. Zgłoszenia na Więcbork Tiathlon będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej
strony internetowej www.kujaviatriathlon.com Wchodząc na stronę
imprezy www.kujaviatriathlon.com i klikając w ”REJESTRACJA", pojawi się szczegółowa
instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.foxter-sport.pl

2. Termin uregulowania opłaty startowej następuje od razu przy wysłaniu formularza
zgłoszeniowego/rejestracji, ze względu na ograniczoną ilość promocyjnych pakietów "kto
pierwszy ten lepszy".

3. Opłatę startową dokonuje się podczas zapisów na zawody przez system płatności online
Przelewy24.

4. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.

5. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora
zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.

6. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora.
Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.

7. Obowiązuje limit startujących 240 osób plus 60 osób w sztafetach (20 sztafet) dla wybranego
dystansu.

8. Zgłoszenia przez Internet przyjmowane będą do dnia 31.07.2019 do godziny 23:59, po tym
terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.

XI. WPISOWE.

Dystans 1/8;
Pierwsze 80 pakietów - 119 zł,
kolejne 80 pakietów - 149 zł,
ostatnie 80 pakietów - 179 zł,
w biurze zawodów - 200 zł.

Sztafety;
Pierwsze 10 pakietów - 200 zł.
Kolejne 10 pakietów (ostatnie) - 250zł

Dystans 1/4;
Pierwsze 80 pakietów - 149 zł,
kolejne 80 pakietów - 199 zł,
ostatnie 80 pakietów - 229 zł,
w biurze zawodów - 250 zł.

Sztafety;

Pierwsze 10 pakietów - 250 zł.
Kolejne 10 pakietów (ostatnie) - 300zł

XII. WYNIKI

1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej
zawodów www.kujaviatriathlon.com oraz na stronie FACEBOOK oraz wysyłane za pomocą
wiadomości SMS. Ponad to wyniki będą dostępne na www.foxter-sport.pl w portal zawodnika
z dostępem do jego historii wyników z zawodów na który będzie się można logować za
pomocą facebook, oraz Google+.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Więcbork Triathlon 2019 będą przetwarzane w celach
przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia
nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Więcbork Triathlon 2019 będą wykorzystywane zgodnie z
warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest
Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z
udziałem w Więcbork Triathlon 2019 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika
wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub
rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Więcbork Triathlon
2019. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza
rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych
osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach

handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o
ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi
przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując
korespondencję na adres Organizatora.

6. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku
utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej
licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i
rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania
do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich
promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na
promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach
telewizyjnych i radiowych.

7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w
formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą
wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r,
dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym
osobom trzecim.

XIV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Więcbork Triathlon 2019 należy składać na piśmie
wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail kujaviatri@gmail.com z tematem maila
„Więcbork Triathlon – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty
przeprowadzenia imprezy.

2 .Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie
będą rozpatrywane.

3. Reklamacje dotyczące Więcbork Triathlon 2019 Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Więcbork Triathlon 2019 będzie
ostateczna.

XV. KARY.

Kara za DRAFTING - pierwsze przewinienie żółta kartka,
Drugie przewinienie kara 5 minut,
Trzecie przewinienie DYSKWALIFIKACJA.

Proszę pamiętać, że po wejściu do strefy zmian z wody zawodnik najpierw ubiera i zapina kask,
potem zdejmuje rower ze stojaka. Kask MUSI być zapięty - niestosowanie się ŻÓŁTA KARTKA.
Taka sama sytuacja jest przy wejściu do strefy zmian z roweru, kask zdejmujemy w momencie
odłożeni roweru na stojak, niestosowanie się - ŻÓŁTA KARTKA
2x ŻÓŁTA KARTKA - kara 5 min.

XVI. UWAGI KOŃCOWE.

1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 31.07.2019 r. o godz. 23:59.

2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach pracy
biura wyszczególnionych w programie imprezy.

3. Organizator nie wysyła nieodebranych pakietów startowych.

4. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: komplet numerów startowych, czepek
(opcja*) oraz inne gadżety.

5. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

6. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.

7. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rower oraz sprzęt zawodnika, użytkowany
podczas zawodów a także ten pozostawiony w trefie zmian.

9. Aby zawodnik czuł się bezpiecznie i nie martwił się o swój sprzęt, strefa zamian będzie
zamknięta dla osób trzecich. Dostęp do strefy będą mieli zawodnicy, wolontariusze, ochrona oraz
organizatorzy.

10. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii
wręczenia nagród. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.

11. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

13. 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.

14. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi 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.

15. Podczas rejestracji będzie możliwość kupienia czapki oraz koszulki zawodów.

* Osoby posiadające czepek Kujaviatriathlon 2018 mają możliwość rezygnacji z takiego czepka
podczas rejstracji na zawody 2019 co daje dodatkowy rabat w wysokości 10zł. Start w zawodach
Kujaviatriathlon nakłada konieczność wystartowania w takim czepku. Osoby nie posiadające

takiego czepka nie wybierają opcji podczas rejestracji z rezygnacji dzieki czemu taki czepek
otrzymają w pakiecie startowym.

