
REGULAMIN 

Tower Triathlon 

Wołczyn-Byczyna 

 

Tower Triathlon Wołczyn-Byczyna Triathlon wielu serc. 

Dystans Wojownik 550m/26km/6km 

Dystans Paladyn 1100m/50km/12km 

 

Biskupice 58, gm. Byczyna, pow. Kluczborski (Zalew Brzóski, obok Grodu Rycerskiego) 

 

I. Organizatorzy: 

Fundacja BEZSPINY, Jelenia Góra.  Dashrade 

Tower Triathlon pan Sebastian Gwiazdowski 

Sportowy Janusz pan Maciej Jasiński 

 

II. Cel 
1.Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu. 
2.Promocja Wołczyna oraz Byczyny  w kraju i na świecie. 
3.Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu 
Kluczborskiego okolic. 
4. Walka z uprzedzeniami na tle rasowym oraz etnicznym poprzez sportową rywalizację 
5. Pomoc w adaptacji mniejszości Ukraińskiej oraz Żydowskiej na terenach ziemi Polskiej. 
 
(XIII . Wpisowe .Wysokość wpisowego zależy od terminu uiszczenia opłaty, zgodnie z poniższymi 
zasadami – decyduje data zaksięgowania opłaty. 
1.  Pierwsze 10 osób na dystansie Wojownik/Paladyn opłata 129 zł. 

2.  Zawodnicy dystansu Wojownik/Paladyn od 10 do 50 opłata  159 zł. 

3.  Zawodnicy  dystansu Wojownik/Paladyn od 51-100 opłata 189 zł. 

4.  Zawodnicy dystansu Wojownik/Paladyn od 101-150 opłata 229 zł. 

5.  Zawodnicy dystansu Wojownik/Paladyn od 151-200 opłata 259 zł. 

 

 
III.  Termin oraz miejsce 
 
1. Zalew Brzóski, obok grodu rycerskiego, adres Biskupice 58 gmina Byczyna powiat Kuczborski 
2. Start obydwu dystansów o godzinie  12:00. 23 Lipca 2023 roku (Niedziela) 
 
IV. Program imprezy 
 
1. 8:00-16:00 godziny otwarcia EXPO 
2. 8:00-20:00 Możliwość zwiedzania grodu rycerskiego (dla zawodników i kibiców bezpłatnie ) 
3. Wciągu dnia będzie możliwość korzystania z karczmy znajdującej się na terenie grodu, karczma w 
średniowiecznym stylu 
 
4. 9:30-17:00  otwarcie biura zawodów, pobieranie pakietów startowych 
5. 10:00-11:45 Możliwość wprowadzania rowerów do strefy zmian 



6.  11:50 odprawa techniczna przy zalewie (odprawa będzie dostępna także on-line na dwa tygodni 
przed zawodami) 
7. 12:00 Wejście do wody pierwszych zawodników. Start dla obydwu dystansów odbędzie się 
wspólnie jako tzw Rolling-start  czyli start lotny. Przed ustawieniem się na linii startu każdy 
zawodnik powinien ustawić się w swoim sektorze startowym, a dopiero na polecenie sędziego 
powinien podejść do bramki startowej. W ramach „rolling start” zawodnicy będą podchodzili do 
linii startu po 5 osób. Każde 5 osób będzie wypuszczane na trasę wyścigu co 5 sekund.  
 
8. 12:00 Start dla obydwu dystansów. 
 
9. 14:30-17:00 Wydawanie rowerów ze strefy zmian dla wszystkich dystansów 
 
10. 15:00 wręczenie nagród dla dystansu wojownik 
11. 16:00 wręczenie nagród dla dystansu paladyn. 
12. 15:00 Otwarcie drogi powiatowej relacji Biskupice Wołczyn 
13. 18:00 Zakończenie imprezy 
  
V. Dystans i Trasa 
 
Pływanie 
 
Dystans Wojownik 550 m pływania rolling start (należy dopłynąć do bojki oddalonej o 275 m od 
brzegu i opłynąć ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara a następnie wrócić i wyjść na brzeg i 
dobiec do strefy zmian T1 
 
Dystans Paladyn 1100 m (należy dopłynąć do bojki oddalonej o 550 m od brzegu i opłynąć ją 
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara a następnie wrócić i wyjść na brzeg i dobiec do strefy zmian 
T1) 
 
Rower 
 
Wojownik 26 km jedna pętla 
Paladyn 52 km dwie pętle 
 
Bieg 
 
Wojownik 6 km, 2 pętle 
Paladyn 12 km  4 pętle 
 
Limitów czasów dla obydwu dystansów 
 
Wojownik i Paladyn 30 min na pływanie ( do 12:30) 
Rower, zamknięcie trasy 14: 45 
Bieg  do godziny 18:00 
  
VI. Warunki uczestnictwa 
 
W zawodach Tower Triathlon Wołczyn-Byczyna mogą wziąć udział osoby pełnoletnie które w dniu 
zawodów podpiszą oświadczenie o przeciwwskazaniach zdrowotnych  do wzięcia udziału w 



zawodach sportowych. 
 
A także zawodnicy niepełnoletni powyżej 16 roku życia ( podpis opiekuna w dniu zawodów ) 
 
Nie ma obowiązku posiadania licencji PZTri. 
 
 

VII. Biuro zawodów, depozyt, punkt informacyjny 

 

1.Biuro zawodów będzie usytuowane na terenie grodu rycerskiego. Czynne będzie w godzinach 

wydawania pakietów startowych. 9:30-17:00 

2 Depozyt dla zawodników będzie mieścił się na terenie Zalewu Brzuski (obok parkingu)w miejscu 

oznaczonym napisem „depozyt”. Będzie on czynny w dniu zawodów. Otwarcie depozytu nastąpi 

godzinę przed startem, a jego zamknięcie w czasie rozpoczęcia dekoracji. Rzeczy deponować należy 

w worku depozytowym z  oznaczonym numerem startowym. 

3. Depozyt wydawany będzie na podstawie okazanego numeru startowego. 

 
IX. Punkt odświeżania 
 
Na trasie kolarskiej dostępny będzie jeden punkt odświeżania tylko dla dystansu Paladyn 

w którym będą podawane butelki z wodą i iso 

1. Na każdej pętli biegowej dostępne będą dwa samoobsługowe punkty odświeżania. 

Zawodnicy zobowiązani są do samodzielnego pobierania butelek. 

2. Za metą będzie dostępny punkt odświeżania oraz przygotowany pakiet żywieniowy dla 

każdego zawodnika. 

3. Support z zewnątrz jest możliwy na końcu każdego punktu odświeżania – maksymalnie 50 

m od końca każdego punktu. Za podawanie zawodnikowi produktów w innym miejscu poza 

wyznaczoną strefą grozi dyskwalifikacja. 

 

 

X. Pomiar czasu 

 

1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową. 

 

XI. Klasyfikacje i kategorie wiekowe 

 

 

Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie Paladyn (decyduje rok urodzenia, 

a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu) 

K (generalna kobiet) 

K 18 (18-29 lat) 

K 30 (30-39 lat) 

K 40 (40-49 lat) 



K 50 (50-59 lat) 

K 60 (60 lat i więcej) 

1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie Paladyn (decyduje rok urodzenia, 

a w przypadku M18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu) 

M (generalna mężczyzn) 

M 18 (18-29 lat) 

M 30 (30-39 lat) 

M 40 (40-49 lat) 

M 50 (50-59 lat) 

M 60 (60 lat i więcej) 

2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie Wojownik (decyduje rok urodzenia, 

a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu) 

K (generalna kobiet) 

K 18 (18-24 lat) 

K 25 (25-29 lat) 

K 30 (30-34 lat) 

K 35 (35-39 lat) 

K 40 (40-44 lat) 

K 45 (45-49 lat) 

K 50 (50-54 lat) 

K 55 (55-59 lat) 

K 60 (60-64 lat) 

K 65 (65-69 lat) 

K 70+ (70 lat i więcej) 

 

3. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie Wojownik (decyduje rok urodzenia, 

a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu) 

M (generalna mężczyzn) 

M 18 (18-24 lat) 

M 25 (25-29 lat) 

M 30 (30-34 lat) 

M 35 (35-39 lat) 

M 40 (40-44 lat) 

M 45 (45-49 lat) 

M 50 (50-54 lat) 

M 55 (55-59 lat) 

M 60 (60-64 lat) 

M 65 (65-69 lat) 

M 70 (70 i więcej) 

 

4. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi. 

 

 



XII. Zapisy 

 

 

 Zgłoszenia na będą przyjmowane za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej  firmy Foxter-
sport.pl . Wchodząc na stronę imprezy  i klikając w menu ZAPISZ SIĘ” pojawi się szczegółowa 
instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system 
1. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już 

konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie 

2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście zapisów, 

a po zaksięgowaniu opłaty na koncie Organizatora na liście startowej. 

3. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora 

zawodnikowi zostanie nadany numer startowy. Organizator nie informuje oddzielnym mailem 

o nadaniu numeru startowego. 

4. Zgłoszenia przez Internet przyjmowane będą do dnia 20.07.2023. 

5. Obowiązuje łączny limit uczestników 200 osób. 

6. W przypadku osiągnięcia łącznego limitu 200 uczestników każda kolejna osoba, która zgłosi 

się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej. 

7. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej zostaną przeniesieni na listę startową 

w momencie, gdy zwolni się na niej miejsce, o czym zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub 

telefonicznie. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej i uiszczenia 

jej w ciągu 5 godzin od chwili otrzymania informacji o zwolnionym miejscu oraz do przysłania 

potwierdzenia dokonania przelewu. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową 

obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową. 

8. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług. W 

przypadku wyboru koszulki z dodatkowych ofert zawodnik zobowiązany jest do zaznaczenia jej 

rozmiaru. 

   
XIII . Wpisowe 
 
1 .Wysokość wpisowego zależy od terminu uiszczenia opłaty, zgodnie z poniższymi zasadami – 
decyduje data zaksięgowania opłaty. 
 
2.  Pierwsze 10 osób na dystansie Wojownik/Paladyn opłata 129 zł. 

3.  Zawodnicy dystansu Wojownik/Paladyn od 10 do 50 opłata  159 zł. 

4.  Zawodnicy  dystansu Wojownik/Paladyn od 51-100 opłata 189 zł. 

5.  Zawodnicy dystansu Wojownik/Paladyn od 101-150 opłata 229 zł. 

6.  Zawodnicy dystansu Wojownik/Paladyn od 151-200 opłata 259 zł. 

 

XIV. Uwagi Końcowe. 

 

Zawodnicy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem Zawodów. 

1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 20.07.2023 r. 

2. Organizator posiada ubezpieczenie OC. 



3. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie 

na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych 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. 

4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

5. Wszystkich zawodników obowiązuje zakaz śmiecenia na trasie zawodów. Organizator 

wyznaczy strefy zrzutu śmieci, w których będzie można wyrzucić zużyte bidony, opakowania, 

butelki, kubeczki itp. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, 

w szczególności w przypadku zmiany sytuacji związanej z pandemią Sars-CoV-2 lub zmianą 

przepisów prawnych w tym zakresie. Uczestnicy, którzy dokonali rejestracji, będą na bieżąco 

informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie. 

7. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych (takich jak powódź, sztorm, grad, 

huragan, pandemia, epidemia, ulewny deszcz, burze z piorunami zakaz korzystania z zalewu itp.), 

nakazy lub zakazy wydane przez 

uprawnione organy administracji publicznej lub wystąpienia innych czynników mogących mieć 

wpływ na bezpieczeństwo zawodników, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy 

i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów. 

8. W przypadku odwołania zawodów przed ich rozpoczęciem, uczestnikom przysługuje prawo 

odzyskania wpisowego do wysokości 50%  wniesionej kwoty. 

9. W przypadku zmiany terminu zawodów o jeden dzień (np. przeniesienie zawodów 

z niedzieli na sobotę) uczestnikom nie przysługuje zwrot wniesionych opłat startowych. 

10. W przypadku zmiany programu imprezy i przesunięcia startu na wcześniejszą lub późniejszą 

godzinę, uczestnikom nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty startowej. 

11. Ze względu na panującą sytuację związaną z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej Organizator oświadcza, że: 

a) zastrzega sobie prawo do przerwania zawodów, jeżeli uzna, że dalsze kontynuowanie zagraża 

zdrowiu lub życiu uczestników, 

b) skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub zawodów oraz któregokolwiek z etapów zawodów, 

nie stanowi podstawy do zwrotu wniesionych opłat, 

c) zastrzega sobie prawo do zmniejszenie limitu ilości osób startujących i w tym przypadku zwrotu 

50% wpisowego oraz niedopuszczenia osób do startu, które wykraczają ponad nowy limit. 

Decydować wówczas będzie kolejność zgłoszeń. 

12. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 

13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

14. Regulamin może ulec zmianie o wszelkich zamianach zawodnicy będą informowani poprzez 

media społecznościowe oraz stronę zawodów. 

 

Wszelkie informacje oraz zapytania można kierować telefonicznie 518788702, e mailowo 

jan.kayte81@gmail.com, albo na FB Tower Triathlon . 

mailto:jan.kayte81@gmail.com

