
 

 

REGULAMIN II Podniebny Duathlon 2021 

 

1. Cel imprezy: 

- popularyzacja miltisportu - duathlonu w regionie 

- propagowanie zdrowego trybu życia 

- krzewienie kultury fizycznej  

- promowanie walorów turystycznych miasta piły i powiatu pilskiego 

 - integracja z osobami niepełnosprawnymi 

 

2. Organizatorzy: 

Uczniowski Klub Sportowy „SPORTOWIEC” Piła 

Trenuj z Najlepszymi Miłosz Czechowicz  

Drukarnia Kameleon Colours Arkadiusz Knap 

 



3. Termin i miejsce 

18 kwiecień 2021 (niedziela) 

Zawody odbędą się na terenie pilskiego LOTNISKA 

 

4. Uczestnictwo: 

- dokonanie zapisu i uiszczenie opłaty startowej przez formularz zgłoszeniowy na stronie 

internetowej: https://foxter-sport.pl/list 

- minimalny wiek uczestnika 16 lat – za zgodą i w obecności opiekuna prawnego 

- zawodnicy lub rodzice/opiekunowie podpisują oświadczenie o braku przeciwskazań do udziału w 

zawodach, starcie w imprezie na własną odpowiedzialność oraz zapoznaniem się z regulaminem 

cyklu. 

- zawodnicy mają obowiązek: startować w sztywnym kasku na głowie i sprawnym technicznie 

rowerze 

- BRAK MOŻLIWOŚCI ZAPISÓW W DNIU ZAWODÓW 

- organizatorzy wyznaczają limit na 200 startujących 

- dopuszczone do startu rowery TT, z lemondkami etc. 

- zakazuje się draftingu (jazdy po kole) 

- W przypadku osób poruszających się na wózkach organizator dopuszcza do startu wyłącznie wózki 

inwalidzkie typu "wózek aktywny" oraz dostawki typu freewheel, eway. Zakaz używania dostawek do 

wózków z napędem elektrycznym" 

- Osoby na wózkach pokonują trasę biegową na wózkach aktywnych / trasę kolarską na rowerach z 

napędem ręcznym / drugi bieg na wózkach aktywnych 

 

5. opłata startowa: 

110 zł –do 31 stycznia  

130 zł –1 lutego do 28 lutego 

150 zł - od 1 marca do 31 marca 

200zł - od 1 kwietnia do 11 kwietnia. 

 

 

https://foxter-sport.pl/list


6. Kategorie wiekowe: 

Kobiety: 

1. 16-19 lat (2005-2002) 

2. 20-29 lat (2001 – 1992) 

3. 30-39 lat (1991-1982) 

4. 40-49 lat (1981– 1972) 

5. 50 lat + (1971 i starsze) 

mężczyźni: 

1. 16-19 lat (2005-2002) 

2. 20-29 lat (2001 – 1992) 

3. 30-39 lat (1991-1982) 

4. 40-49 lat (1981– 1972) 

5. 50-59 lat (1971-1962) 

6. 60 lat + (1961 i starsi) 

6.1 Kategoria niepełnosprawni: Kobiety i Mężczyźni na wózkach OPEN 

6.2 Klasyfikacja Drużynowa: suma czasów 4 członków drużyny w tym min. 1 kobiety. 

 

7. Sposób przeprowadzania wyścigu/ harmonogram imprezy: 

7:30 – 9:30 biuro zawodów 

9:40 odprawa techniczna 

7:30 - 9:40 strefa zmian 

10:00 start wyścigu 

10:55 przewidywany pierwszy zawodnik na linii mety 

12:00 zamknięcie trasy rowerowej/biegowej 

12:00 otwarta strefa zmian (odbiór rowerów) 

12:30 - 13:00 dekoracja zwycięzców, zakończenie imprezy, losowanie nagród 

 



8. Trasa wyścigu 

Trasa wyścigu asfaltowa – poprowadzona w całości po płycie lotniska. 

Bieg 1: (niebieska pętla) ~4km (2 pętle) 

Rower: (czerwona pętla) ~20km (4 pętle) 

Bieg 2 (niebieska pętla): ~2km (1 pętla) 

 

 



9. Nagrody dla zwycięzców: 

- nagrody rzeczowe/ statuetki dla 3 najlepszych zawodniczek / zawodników kat. OPEN 

- nagrody rzeczowe/ statuetki  dla 3 najlepszych w kategoriach wiekowych 

- kategorie open / wiekowe nie dublują się (zawodnik zostanie nagrodzony tylko raz) 

- nagrody rzeczowe/ statuetki dla 3 najlepszych zawodniczek / zawodników Powiatu Pilskiego 

- nagrody rzeczowe/ statuetki dla 3 najlepszych zawodniczek / zawodników kat. wózki 

- nagrody dla 3 najszybszych drużyn 

 

10. Świadczenia dla zawodników 

Pakiet startowy: 

- imienny numer startowy / numery: na kask, rower, depozyt 

- pamiątkowy medal  

- kubek z nadrukiem 

- pakiet energetyczny od partnera imprezy 

- zabezpieczenie medyczne 

- woda, posiłek regeneracyjny 

- nagrody dla zwycięzców 

- profesjonalny pomiar czasu 

- możliwość wzięcia udziału w losowaniu nagród 

10. Postanowienia końcowe 

- każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność 

- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione podczas trwania 

zawodów 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie zawodów 

- organizator zapewnia opiekę medyczną 

- w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy imprezy 

- możliwość skorzystania z toalety 

-zawody odbędą się bez względu na pogodę 



- w przypadku wprowadzenia restrykcyjnych zmian / przepisów dotyczących pandemi, przez które 

zawody nie będą mogły się odbyć, organizator zwróci uiszczoną opłatę startową pomniejszoną o 

koszt poniesiony z tytuły zwrotu neleżności (10zł/osoba/sztafeta) 

W przypadku wyprodukowania pakietów startowych (w miesiącu marcu) organizator zwróci opłatę 

startową pomniejszoną o koszty pakietu startowego, który zostanie wysłany pocztą.  

 

11. Sponsorzy i Partnerzy 

 

 

https://www.decathlon.pl/ 

https://www.facebook.com/Decathlon-Pi%C5%82a-547810829029725 

 

https://www.decathlon.pl/
https://www.facebook.com/Decathlon-Pi%C5%82a-547810829029725


 

https://www.facebook.com/aeroklubziemipilskiej/ 

 

 

https://www.facebook.com/naklejkinarowery24/ 

 

 

https://www.faceb HYPERLINK "https://www.facebook.com/Kameleon-Colours-222838574422912/" 

HYPERLINK "https://www.facebook.com/Kameleon-Colours-222838574422912/" HYPERLINK 

https://www.facebook.com/aeroklubziemipilskiej/
https://www.facebook.com/naklejkinarowery24/
https://www.facebook.com/Kameleon-Colours-222838574422912/
https://www.facebook.com/Kameleon-Colours-222838574422912/


"https://www.facebook.com/Kameleon-Colours-222838574422912/"ook.com/Kameleon-Colours-

222838574422912/ 

 

 

https://alenergy.eu/ 

 

 

Miasto Piła 

 

 

https://www.facebook.com/Kameleon-Colours-222838574422912/
https://www.facebook.com/Kameleon-Colours-222838574422912/
https://alenergy.eu/


 

 

 

 

https://sklep.prostaf.pl/ 

 

 

 

 

Odpowiedzialny za organizację wyścigów jest: 

Miłosz Czechowicz (tel: 721-347-370 mail: trenujznajlepszymi@gmail.com) 

 

https://sklep.prostaf.pl/
mailto:trenujznajlepszymi@gmail.com

