„Zaprowy” Triathlon 2014
(Pływanie-1km, Kolarstwo -33,18km, Bieg -12,28km)
Orelec , 20.09.2014
I. ORGANIZATORZY
1. Organizatorem „Zaporowego” Triathlonu będzie Bieszczadzka Fundacja Rozwoju Postaw Twórczych ORELEC GALA
Dane adresowe:
Orelec 8, 38623 Uhrece Mineralne
NIP 688-11-85-154
Regon 370269474
KRS 00000470072.
II. CEL
1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
2. Promocja Bieszczadów w kraju i na świecie.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. „Zaporowy” Triathlon – O Puchar Dyrektora - PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna
Oddział ZEW Solina-Myczkowce w Solinie
2. Start pływacki będzie znajdować się nad Jeziorem Myczkowieckim przy prawym przyczółku zapory Myczkowieckiej
3 Strefa zmiany dyscypliny z Pływania na Rower znajdować się będzie na prawym przyczółku zapory Myczkowieckiej
4. Strefa zmiany dyscypliny z Roweru na Bieg znajdować się będzie w Orelcu przy „Zagrodzie Magija”
5. Meta znajdować się będzie w Orelcu przy „Zagrodzie Magija”
IV. PROGRAM IMPREZY
Piątek, 19.09.2014
18:00 – 21:30 wydawanie pakietów startowych -Biuro zawodów „Zagroda Magija” Orelec
Sobota, 20.09.2014
8:00 – 9:30 wydawanie pakietów startowych – Strefa Startu Zapora Myczkowce
10:00 wprowadzanie rowerów do strefy zmian
10:30 oficjalne otwarcie Triathlonu
10:40 odprawa techniczna (okolice strefy zmian pływanie- kolarstwo)
11:00 Start Triathlonu

15:00 – 16:30 wydawanie rowerów ze strefy zmian będzie w Orelcu przy „Zagrodzie Magija”
18:00 zamknięcie trasy
18:00 – 18:30 ceremonia wręczania nagród w Orelcu przy „Zagrodzie Magija”
19:00- Zabawa Plenerowa, Koncert, Ognisko
V. DYSTANS I TRASA
1. Pływanie na dystansie 1km (1 pętla). Spodziewana temperatura wody ok. 18-22°C. Głębokość jeziora do 15m. Start z
brzegu zapory. Pomiar trasy GPS http://connect.garmin.com/course/6904712
2. Rower na dystansie 33,18 km (1 pętla ). Trasa drogą publiczną w ruchu. Pomiar trasy GPS
http://connect.garmin.com/course/6932361. Oznaczenia oraz zabezpieczenie na głównych skrzyżowaniach. Kask
obowiązkowy na całej trasie kolarskiej. Ruch drogowy nie będzie zatrzymany i przejazd odbędzie się zgodnie z przepisami
ruchu drogowego. Dozwolone rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe.
3. Bieg – 12,28km (1 pętla). Trasa górska (leśna) Oznaczenia długości trasy co 1km. Pomiar trasy GPS.
http://connect.garmin.com/course/6907674
4. Limit czasu –nie obowiązuje (wszystkie osoby które dotrą do mety zostaną skalyfikowane)
VI.BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów będzie mieściło się w „Zagrodzie Magija”- Wesoła Stodoła w Orelecu. www.zagrodamagija.pl
2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu 19.09.2014 w godzinach 18:00-21:30.
VII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA
1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana, napoje izotonicze.
VIII. TOALETY PRZENOŚNE
1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety oraz w Zagrodzie Magija.
IX. POMIAR CZASU
1. Elektroniczny pomiar czasu.
X. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE
OPEN – wszyscy uczestnicy
M1 i K1 (18-29 lat)
M2 i K2 (30-39 lat)
M3 i K3 (40-49 lat)
M4 i K4 (50+)

XI. NAGRODY 1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe
statuetki.
2. Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników, którzy ukończyli „Zaprowy” Triathlon
3. Nagrody pieniężnych – w zależności od pozyskanych sponsorów.

4. Każdy zawodnik, który ukończy „Zaporowy” Triathlon otrzyma okolicznościowy medal,
XII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód
tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli i że w dniu ich stan zdrowia pozwala na
ekstremalny wysiłek fizyczny.
XIII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do Zaporowego” Triathlonu będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej
www.zaporytriathlon.pl/zgloszenia
2. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 14 dni od daty wysłania formularz zgłoszeniowego.
3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
4. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba
wpłacająca.
5. Obowiązuje limit uczestników 100 osób.
6. W przypadku osiągnięcia limitu 100 uczestników, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona
na liście rezerwowej.
7. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 01.09.2014, po tym terminie dopisanie się do listy startowej lub rezerwowej nie
będzie możliwe.
XIV. Opłaty
1. W zawodach „Zaporowy” Triathlon - opłaty w wysokości:
120,00 PLN płatne -jeżeli uczestnik zapisze się do dnia 31.07.2014 i dokona w tym terminie opłaty startowej
140,00 PLN płatne - jeżeli uczestnik zapisze się do 14.09.2014 i dokona w tym terminie opłaty startowej
160 PLN płatne w dniu zawodów
2. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto organizatora.
3. Wpłaty dokonywane tradycyjnym przelewem należy kierować na konto:
………………………………………………….
W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa „Zaporowy” Triathlon 2014″.
4. W przypadku zgłoszeń po 20 sierpnia 2014 r. organizator nie gwarantuje zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego
pakietu startowego.
5. Organizator wystawia rachunek wyłącznie na żądanie w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania opłaty startowej na
koncie.
8. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie rachunki w formie
elektronicznej przez ………………………………. , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich
przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz.
1661).

XV. WYNIKI
1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej www.zaporowytriathlon.pl
XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników „Zaporowego” Triathlonu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia
zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników „Zaporowego” Triathlonu - 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 „Zaporowym”
Triathlonie - Mistrzostwa Kaszub Amatorów 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.
XVII. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 19.09.2014r. o godz. 23:59.
2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: komplet numerów startowych, okolicznościowy T-shirt oraz bon na
posiłek po zawodach.
4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
5. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
6. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.
7. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
8. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
10. 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.
11. 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.

