REGULAMIN
IV TRIATHLON BIELAŃSKI
WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY W TRIATHLONIE I AQUATHLONIE

Organizator
Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Współorganizatorzy
Centrum Rekreacyjno Sportowe Bielany
Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany

Wykonawca:
Fundacja Fabryka Sportu

Termin i miejsce
29 września 2018 r.,



Pływalnia CRS Bielany – ul. Lindego 20
Park Młociński, ul. Papirusów, Warszawa

Rodzaje konkurencji i dystans
Impreza obejmuje dwie dyscypliny:



Aquathlon – pływanie 200m + bieg przełajowy 1km
Triathlon – pływanie 400m + rower 8km + bieg przełajowy 2km

Konkurencja pływania zostanie rozegrana na basenie CRS Bielany, ul. Lindego 20.
Konkurencje: jazda na rowerze i bieg rozegrane będą w Lesie Młocińskim, ul. Papirusów
Limit czasu w konkurencji pływackiej wynosi 15 minut. Limit czasu jazdy na rowerze i biegu
wynosi łącznie 60 minut.

Zapisy i opłaty startowe
Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się tylko online. Łączny limit zgłoszeń wynosi 150 osób.

Udział w Aquathlonie jest bezpłatny dla zawodników z Mazowsza. Udział uczestników triathlonu z
rocznika 1999 i młodszych jest bezpłatny.

Pozostali uczestnicy Triathlonu wnoszą opłatę w wysokości 40 zł. Opłatę startową należy
wnieść podczas rejestracji korzystając z kanału płatności online.

Zgłoszenie uważa się za zakończone, jeżeli zostaną spełnione dwa warunki: (a) zostanie
wypełniony formularz zgłoszeniowy i (b) zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.

W przypadku nie wzięcia przez zgłoszonego udziału w biegu, organizator nie zwraca wniesionej
opłaty startowej.

Faktury wystawiane są na żądanie uczestników po wniesieniu opłaty startowej i wysyłane w
formie elektronicznej lub są do odbioru w biurze zawodów. Nie będą wystawiane faktury proforma
i faktury kredytowe. Wystawione faktury nie będą wysyłane pocztą.

Uczestnictwo
Impreza ma charakter otwarty. Może w niej wziąć udział każdy, kto spełni warunki opisanie
w niniejszym regulaminie.

Prawo startu w Aquathlonie mają osoby urodzone w roku 2003 i młodsze. Prawo startu w
Triathlonie mają osoby urodzone w roku 2002 i osoby starsze.
Osoby niepełnoletnie uczestniczące w imprezie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej
zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) do udziału w zawodach.

Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność
rodziców i opiekunów. Powinien posiadać dobry stan zdrowia oraz nie mieć żadnych
przeciwwskazań medycznych do uprawiania biegania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że
udział w rywalizacji sportowej pociąga za sobą ryzyko utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia, a
także szkód i strat o charakterze majątkowym. Uczestnik zrzeka się roszczeń za szkody
niezawinione przez organizatora.

Odbiór numerów startowych
Odbiór numerów startowych odbywa się tylko osobiście. W dniu startu w biurze zawodów w holu
pływalni CRS Bielany przy ul. Lindego 20. Weryfikacja zawodników odbywa się w biurze
zawodów. Nie dopuszcza się wydawanie pakietów startowych pełnomocnikom.

Organizacja konkurencji pływackiej
Konkurencja rozegrana zostanie na basenie sportowym CRS Bielany o długości 25 m. Zawodnicy
startują z wody, po dwie osoby na torze. Podział na serie nastąpi na podstawie zadeklarowanego
czasu, od zawodników najszybszych do najwolniejszych. W przypadku nie podania czasu lub
zgłoszenia w dniu imprezy, zawodnicy startują w ostatnich seriach. Zmiana serii/toru nie jest
możliwa. Zawodnik, który nie zgłosi się do swojej serii zostanie zdyskwalifikowany.

Na basenie zawodnicy zobowiązani są do przestrzeganiami niniejszego regulaminu i regulaminu
pływalni CRS Bielany.

Organizacja części biegowej (aquathlon) oraz rowerowej i biegowej (triathlon)

Po części pływackiej zawodnicy przemieszczają się w dowolny, bezpieczny sposób na miejsce
startu części biegowej (aquathlon) i kolarskiej/biegowej (truiathlon). Odległość między pływalnią,
a Parkiem Młocińskim wynosi ok. 4 km.

Po przemieszczeniu się do Lasu Młocińskiego zawodnicy triathlonu wprowadzają rowery do
strefy zmian. Wejście do strefy zmian następuje za okazaniem numeru startowego.
Wyprowadzanie rowerów ze strefy zmian możliwe jest dopiero po zakończeniu jazdy na rowerze
przez najwolniejszego zawodnika.

Zawody odbywają się w formule „na dochodzenie”. Zawodnik, który pierwszy minie linię mety jest
zwycięzcą zawodów.

Podczas jazdy na rowerze zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do używania kasków.

Czas startu do biegu oraz do roweru/biegu ustala się na podstawie czasu pływania. Zawodnik,
który uzyskał najlepszy czas pływania startuje, jako pierwszy. Kolejni zawodnicy startują w
interwałach odpowiadających stracie do pierwszego zawodnika. Stratę do pierwszego zawodnika
zaokrągla się w górę do pełnej sekundy.

Ustawienie zawodników do startu biegu (roweru/biegu) odbędzie się 5 minut przed startem
pierwszego zawodnika. Zawodnicy, nieobecni podczas ustawiania kolejności startują po ostatnim
zawodniku.

Pomiar czasu
Podczas pływania pomiaru czasu dokonują sędziowie przy pomocy stoperów. Podczas części
rowerowej i biegowej pomiar czasu w technologii RFID. Chip pomiaru czasu umieszczony jest na
numerze startowym. Podczas jazdy na rowerze i biegu uczestnicy muszą mieć numery startowe
przymocowane poziomo na wierzchu przedniej części ubrania. Numer startowy musi być
widoczny przez cały czas trwania biegu. Zasłanianie numeru, modyfikacja, uszkodzenie chipa
pomiaru czasu są zabronione pod karą dyskwalifikacji.

Program imprezy
7.30 – 8.50 – weryfikacja zawodników w biurze zawodów w holu pływalni CRS Bielany.
8.15 – rozgrzewka uczestników aquathlonu
8.45 – otwarcie zawodów
8.50 – start pierwszej serii pływania w konkurencji aquathlon
9.30 – rozgrzewka dla uczestników triathlonu
9.45 – start pierwszej serii w konkurencji triathlon
12.00 – początek biegu w konkurencji aquathlon
12.45 – start konkurencji kolarskiej i biegowej w kategorii triathlon
14.30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Rezygnacja
W przypadku rezygnacji z udziału po wniesieniu opłaty startowej, prośbę o zwrot opłaty startowej
należy zgłosić w terminie 14 dni od wniesienia opłaty startowej, na adres kontakt@entretiming.pl.
Wniosek musi być wysłany z adresu użytego do rejestracji do biegu.

Cedowanie opłaty na innego zawodnika jest możliwe o ile zawodnik, który wniósł opłatę złoży w
terminie 14 dni od wniesienia opłaty startowej wniosek na adres kontakt@entretiming.pl (wysłany
z adresu użytego do rejestracji do biegu) o jej przeniesienie. We wniosku należy podać imię i
nazwisko zawodnika zarejestrowanego do biegu, na którego ma zostać przeniesiona opłata.

Zapisy online zostają zamknięte po wyczerpaniu miejsc, jeśli miejsca nie zostaną wyczerpane to
zapisy online zamykane są w przeddzień imprezy 28 września 2018r. O ile nie zostanie
wyczerpany limit zgłoszeń w czasie zapisów internetowych, zgłoszenia można będzie dokonać
również w dniu biegu w biurze zawodów.

Depozyt
Organizator prowadzi depozyt rzeczy uczestników zapakowanych do toreb i plecaków (jedna
sztuka na zawodnika). Rowery nie są przyjmowane w depozyt. Rzeczy można odebrać tylko na
podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego,
organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę.
Organizator nie wyraża zgody na pozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych i
dokumentów.

Klasyfikacje
Aquathlon (z podziałem na chłopców i dziewczęta)
Dzieci rocznik 2007 i młodsze
Dzieci rocznik 2006-2005
Młodzicy rocznik 2004-2003

Triathlon
Klasyfikacja open M/K
Kategorie wiekowe:
M/K 16 (Juniorzy, rocznik 2002-2001)
M/K 18 (Juniorzy, rocznik 2000- 1999)
M/K 20
M/K 30
M/K 40
M/K 50
M/K 60

Podstawą klasyfikacji jest suma czasu pływania i biegu (aquathlon) lub pływania, jazdy na
rowerze i biegu (triathlon).

Nagrody
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach aquathlonu i triathlonu otrzymają statuetki. Zdobywcy
miejsc II-III otrzymają dyplomy.

Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymają:





okolicznościowy medal,
koszulkę techniczną z okolicznościowym nadrukiem; organizator dochowa wszelkich starań
się aby zawodnicy otrzymali koszulki w wielkości zamawianej podczas rejestracji ale nie
może tego zagwarantować.
gorący posiłek i napoje.

Udział bezpłatny
Pływanie 400m + rower 7km + bieg 2km. Pływanie na basenie CRS, ul. Lindego 20, potem
zawodnicy przemieszczają się do Parku Młocińskiego, gdzie odbędzie się etap rowerowy i bieg.
Rower i bieg odbywa się "na dochodzenie". Pierwszy startuje najszybszy zawodnik w pływaniu.
Kolejni zawodnicy startują w odstępach odpowiadających stracie do pierwszego w pływaniu.
Pierwszy zawodnik na mecie jest zwycięzcą zawodów.

