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                                                                     Regulamin zawodów: 
 

 
Organizator: MLUKS “Triathlon” Koło,                                                                                                                       

Współorganizator:  Urząd Miasta w Kole MOSiR w Kole                                                                                                                                  

Biuro i miejsce zawodów: Szkoła Podstawowa nr 5 w Kole ul. Kolejowa 5                                                                           

Noclegi Hotel „Mazurek” w Kole ul. 3 Maja                                                                                           

 

                 Klasyfikacja: J junior- (dz,i ch.)18-19,JM junior młodszy- (dz. i ch.) 15-17,M młodzicy- (dz. i ch.)                

                13- 14 lat , żak - KL 4-5 (dz.i ch.) 11-12 lat KL – 1-3 (dz.i ch.) > -10lat                                                                                                                      

                 Dystanse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                Aquathlon:                                                                                                                                                                                                        

                1. J-JM- MŁ - 0,4km/ 2 km                                                                                                                                           

                2. Klasy 4-5 (200m pływanie + 1000m bieg),                                                                                                                       

                3. Klasy 1 -3 (100m pływanie + 500m bieg),                                                                                                                                                                                                                                             

             

            Nagrody  Aquathlon : medale, koszulki ,  za miejsca I-III w każdej kategorii.   

                 Start i meta: Miejska Pływalnia i Stadion Miejski w Kole                                                                                          

Aquathlon – Foxter Sport – zapisy elektroniczne MLUKS „TRIATHLON” Koło                                                              

– kierownik zawodów Tomasz Brett – tel.kom. 603 678 779.                                                                                                                        

                 Weryfikacja : Szkoła Podstawowa nr 5 w Kole ul. Kolejowa 5                                                                            

 

Patronat medialny: 

 RFM FM Konin, Echo Turku Przegląd Koniński Przegląd Kolski, E-kolo, Okrągłe miasto.pl                                                                                                                                                                                   

                Warunki uczestnictwa: Udział w zawodach zgodny z przepisami PZTri. Weryfikacja w biurze           

               zawodów. Obowiązują aktualne przepisy związane z Covid 19. Prawo startu w przypadku                     

                ogłoszonej pandemii mają wyłącznie zawodnicy powołani do Kadry Narodowej przez   

                odpowiedni Związek Sportowy. Organizator posiada ubezpieczenie OC na czas trwania zawodów  

               Wszyscy uczestnicy  ubezpieczeni są przez własne kluby lub indywidualnie. Zawodnicy startują na   

               własną odpowiedzialność  lub prawnych opiekunów i powinni posiadać: badania lekarskie, kartę   

               pływacką ,licencję PZTri lub PZP Administratorem danych osobowych zgodnie z Rodo jest organizator,  

               Foxter- Sport.                                                                                                                                             

               Wpisowe : Aquathlon 40 zł ( 20 zł zawodnicy z Koła ) Organizator wprowadza limit startujących w   

               triatlonach 80 zawodników decyduje kolejność zgłoszeń z dokonanym wpisowym do dnia 6.04.2021 r.                                                                                                                                                                          

               UWAGI: Sędzia Główny powołany organizatora . Zawody odbędą się na nawierzchni tartanowej .                                                                

               Lista zawodników zostaje zamknięta 7.04.2021 r.  lub po osiągnięciu limitu 80 osób.                                                 

               Zawody odbędą się według przepisów PZTri.  Organizator zapewnia pomiar czasu. 
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Program minutowy: 

 

11.04.2021r. (niedziela) 

PLYWANIE Miejska Pływalnia w Kole ul. Kolejowa 7 

Konkurencje będą rozegrane od najkrótszych do najdłuższych  (100, 200, 400 m). 

Część pływacka w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią Covi-19 będzie podzielona na 2 tury 

wg kategorii wiekowych. 

1 Tura zawodników (dotyczy kategorii  dzieci kl.1-5) 

godz. 7:30 - 8:00 - odbiór pakietów startowych Segment Sportowy SP 5 Koło ( wejście od parkingów ) 

godz. 8:00 - 8:20 - wejście na pływalnię, możliwość przeprowadzenia rozgrzewki pływackiej 

godz 8:25 - oficjalne otwarcie zawodów dla zawodników 1 Tury. 

godz 8:30 - 9:30 - rozegranie wyścigów 1 Tury ( 100m, 200m) 

godz 9:30 - opuszczenie pływalni zawodników 1 tury pływania 

2 Tura zawodników (dotyczy kategorii młodzik, junior młodszy, junior) 

godz. 8:00  - 8:30 - odbiór pakietów startowych, 

godz. 9:30 - 9:50 - wejście na pływalnię możliwość przeprowadzenia rozgrzewki pływackiej 

godz 9:55 - oficjalne otwarcie zawodów dla zawodników 2 Tury. 

godz 10:00 - 11:00 - rozegranie wyścigów 2 Tury (400m) 

godz 11:00 - opuszczenie pływalni zawodników 2 tury pływania 

BIEG Stadion Miejski w Kole ul. Sportowa 

godz. 11:30-13.00 - rozegranie konkurencji biegu od najkrótszych dystansów do najdłuższych wg. 

Komunikatu czasowego zawodów, szczegóły po zatwierdzeniu listy startowej w dniu 11.04.2021r. 

godz 11:45 - Start Dziewczynek K9 (8-10 lat) dystans 500m 

godz 11:55 - Start Chłopców M9 (8-10 lat) dystans 500m 

godz 12:05 - Start Dziewczynek K11 (11-12 lat), dystans 1000m 

godz 12:15 - Start Chłopców M11 (11-12 lat), dystans 1000m 

godz 12:25 - Start Młodziczek (13-14 lat) dystans 2000m 

godz 12:40 - Start Młodzików (13-14 lat) dystans 2000m  

godz 12:25 - Start juniorek młodszych i juniorek (15-19 lat) dystans 2000m 

godz 12:40 - Start  juniorów młodszych i juniorów (15-19 lat) dystans 2000m  

W przypadku małej liczby startujących w kategorii młodzika i juniorów organizator przeprowadzi 

połączone starty w tych kategoriach oddzielnie dla chłopców i dziewcząt. 

godz 13:00 - Ceremonia dekoracji zwycięzców 

 

 


