REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW TRIATHLONOWYCH
O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

I.

ORGANIZATORZY:
 Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu.

II. PARTNERZY:
 MOK Kędzierzyn-Koźle
 Ochotnicza Straż Pożarna Kędzierzyn-Koźle
 Sklep z bielizną „Bralicja” w Kędzierzynie-Koźlu
 „Carrefour”
 Sklep Rowerowy „PATERAK”
 Wellfit – Studio Fitness
III.

TERMIN I MIEJSCE:
1 lipca 2018 roku, godz. 11.00 przystań żeglarska „Szkwał”, ul. Wyspa 20, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

IV. CEL:
1. Promocja Miasta Kędzierzyn-Koźle.
2. Popularyzacja triathlonu.
3. Realizacja kalendarza imprez MOSiR.
V.

VI.

VII.

DYSTANSE:
PŁYWANIE: 1,5 km (2 okrążenia po 750 m) – start na przystani żeglarskiej „Szkwał” z wody.
JAZDA ROWEREM: 40 km – jazda rowerem ulicami miasta (nawierzchnia asfaltowa), 4 pętle po
10 km.
BIEG: 10 km (4 pętle po 2,2 km + dobieg do pętli), nawierzchnia asfaltowo-szutrowa.
TRASA :
Trasa - załącznik nr 1.
BIURO ZAWODÓW:
1. Biuro Zawodów będzie mieściło w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Piramowicza 36, 47-200
Kędzierzyn-Koźle, wejście od strony ul. Ignacego Łukasiewicza.
2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów w godz. 8.00 – 9.30; w dniu 30.06.2018r.
w godz. 16.00 – 20.00.

VIII. KLASYFIKACJA:
- Generalna kobiet i mężczyzn,
- Kategorie wiekowe:
M/K
18  19 lat
M/K
20  29 lat
M/K
30  39 lat
M/K
40  49 lat
K
50 lat i więcej
M
50 – 59 lat
M
60 – 69 lat
M
70 lat i więcej
- Kategoria mieszkaniec / mieszkanka powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
IX. NAGRODY
1. Trzech pierwszych zawodników w kategorii generalnej otrzyma puchar Prezydenta Miasta
Kędzierzyn-Koźle.
2. Trzech pierwszych zawodników w kategorii mieszkaniec/mieszkanka powiatu kędzierzyńskokozielskiego otrzyma puchar Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz nagrody:
I miejsce – 300,00 zł
II miejsce – 200,00 zł
III miejsce – 100,00 zł
3. Trzech pierwszych zawodników w kategorii wiekowej otrzyma:
I miejsce – 500,00 zł + statuetka
II miejsce – 300,00 zł + statuetka
III miejsce – 200,00 zł + statuetka
4. Po dekoracji zwycięzców zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.
5. Warunkiem otrzymania nagrody jest ukończenie Triathlonu oraz odbiór osobisty podczas ceremonii
wręczania nagród po okazaniu numeru startowego.
X. UCZESTNICTWO:
1. 30.06.2018 r. o godz. 18.00, ul. Wyspa 20, 47-200 Kędzierzyn-Koźle odbędzie się wspólny przejazd
trasą kolarską.
2. Odprawa techniczna zostanie przeprowadzona 01.07.2018 r. o godz. 10.00 w miejscu startu
ul. Wyspa 20 na nabrzeżu (naprzeciw namiotu organizatora).
3. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
4. Zawodnicy biegnąc i jadąc na rowerze będą zajmować prawy pas jezdni i nie mogą przekraczać osi
jezdni.
5. Do startu dopuszczeni zostaną Zawodnicy, którzy w dniu Zawodów mają ukończone 18 lat.
6. O przynależności do kategorii decyduje rok urodzenia.
7. Warunkiem dopuszczenia Zawodnika do Zawodów jest podpisanie Oświadczenia, będącego
potwierdzeniem braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach oraz zapoznania
się z niniejszym Regulaminem. Oświadczenie będzie dostępne w Biurze Zawodów.
8. Decyzje obsługi medycznej oraz sędziów ustawionych na trasie co do kontynuowania zawodów
przez Uczestnika są ostateczne i niezmienne.
XI.

XII.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenie drogą elektroniczną na stronie: www.maratonypolskie.pl,
link do zapisów: online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3669
Wszelkie informacje: tel. 77 472 54 80/81, informacje na stronie: www.mosirkk.pl/triathlon2018.
SPRAWY TECHNICZNE:
1. Zawodnik nie może używać słuchawek, urządzeń multimedialnych, oraz telefonów komórkowych
podczas rozgrywania Zawodów.
2. Każdy Zawodnik powinien być ubezpieczony.
3. Dostarczone przez Organizatora numery startowe nie mogą być uszkodzone, a w czasie Zawodów
muszą być dobrze widoczne:
 w konkurencji pływackiej – na czepku,
 w konkurencji kolarskiej – na rowerze pod siodełkiem, z przodu na kasku oraz na plecach,
 w konkurencji biegowej – z przodu ciała.
4. Zawodnicy mogą płynąć dowolnym stylem.

5. Przed zdjęciem roweru ze stojaka Zawodnik musi mieć na głowie zapięty kask, natomiast po zejściu
z roweru najpierw odwiesza rower na stojak, a następnie odpina i zdejmuje kask.
6. Bieganie w kasku jest zabronione.
7. Zawodnik wsiada na rower po przekroczeniu belki startowej, a po zakończeniu jazdy zsiada z roweru
przed belką.
8. Jazda rowerem w strefie zmian jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.
9. Na odprawie technicznej sędzia główny poda temperaturę wody i zadecyduje czy pływanie może
dobyć się w piankach.
10. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź bądź gdy woda będzie miała
mniej niż 13°C i pływanie nie będzie mogło być przeprowadzone w zamian za to odbędzie się bieg
na dystansie 5 km.
11. Każdy Zawodnik musi opłynąć wszystkie boje, jeśli opuści którąkolwiek będzie uważany za
skracającego dystans i zostanie zdyskwalifikowany.
12. Start do pływania nastąpi z wody po sygnale z rogu mgłowego.
13. Zawodnik nie może biec z gołym torsem.
14. Trasa kolarska i biegowa może odbiegać od założonej plus, minus 10%.
15. W czasie rozgrywania Zawodów nie wolno wymieniać Zawodnikowi całego roweru, a wszelkich
napraw musi dokonywać sam.
16. Zawodnicy nie mogą używać butelek ze szkła, ani innych przedmiotów szklanych.
17. Rower musi posiadać dwa sprawne hamulce, oraz zabezpieczone końcówki kierownicy.
(zaślepione).
18. Podczas wspólnego przejazdu trasą kolarską każdy rowerzysta musi mieć założony kask.
19. Rower oraz niezbędny ekwipunek do biegu ma się znajdować w strefie zmian do godz. 9.30.
20. Do Zawodów zostaną dopuszczone wszystkie typy rowerów, oprócz rowerów do jazdy na czas.
21. Rower nie może posiadać jakiejkolwiek przystawki na kierownicy.
22. Zawodnikowi nie można używać lub nosić żadnych sztucznych urządzeń napędzających.
23. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.
24. Dopuszcza się dublowanie na trasie.
25. Zawodnicy jadąc na rowerze i biegnąc będą zajmować prawy pas jezdni i nie mogą przekraczać osi
jezdni.
XIII. SPRAWY FINANSOWE:
1. Koszty organizacyjne ponoszą Organizatorzy.
2. Koszty osobowe ponoszą Uczestnicy lub jednostki delegujące.
3. Opłata startowa do 16 czerwca 2018 r. wynosi 100,00 zł - kwotę opłaty startowej należy wpłacić na
konto:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, al. Jana Pawła II 29,
47-220 Kędzierzyn-Koźle
PeKaO S.A. – Kędzierzyn-Koźle
nr konta: 46 1240 1659 1111 0010 6369 8696

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

z dopiskiem „Triathlon 2018”, imię i nazwisko, adres Zawodnika
(osoba, która dokona opłaty po 16 czerwca 2018 r. zobowiązuje się do przedstawienia w Biurze
Zawodów dowodu wpłaty).
Za datę wzniesienia opłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Organizatora.
Opłata startowa po 16.06.2018 r. i w dniu Zawodów wynosi 150,00 zł.
Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania
opłaty startowej na koncie.
Z opłaty startowej zwolnione są osoby powyżej 60 roku życia.
Opłaty startowej nie można przenieść na innego Uczestnika, w przypadku rezygnacji
uczestnictwa w zawodach, opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu
formularza zgłoszeniowego w Biurze Zawodów.
Każdy Uczestnik Zawodów otrzymuje pakiet startowy, który zawiera:
 numer startowy z chipem do pomiaru czasu, (chip do zwrotu na mecie),
 czepek pływacki,
 agrafki,
 talon na posiłek regeneracyjny,
 gadżet okazjonalny,
 medal na mecie dla Zawodników, którzy ukończą bieg,
oraz świadczenia:

 zabezpieczenie medyczne,
 wodę niegazowaną na trasie biegu,
 punkt odżywczy na mecie biegu.
XIV. .DANE OSOBOWE:
Dane osobowe udostępnione podczas zapisów (punkt: X i XII do weryfikacji), a w szczególności: imię
i nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, nr konta bankowego będą przetwarzane wyłącznie
w celu uczestnictwa w powyżej wymienionej imprezie i promocji imprezy. Podstawą przetwarzania
danych jest zgoda Zawodnika. Odbiorcami danych mogą być pracownicy Organizatora i Partnerów
w związku z organizacją i obsługą Zawodów oraz podmioty zajmujące się obsługą medialną
Organizatora. Zawodnik posiada dostęp do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, odmowa ich podania lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych
jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w Zawodach. Zawodnikowi
przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących
administratorowi danych i w stosunku do niego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania
danych osobowych prosimy o kontakt z ABI/Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul.
Grunwaldzka 71 w Kędzierzynie-Koźlu. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, tel. 77 472 31 38. Uczestnik Zawodów wyraża zgodę na
nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z art. 81 ustawy z dnia
04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83) przez
Organizatora, utrwalonego w dowolnej formie, w celu organizacji i promocji imprez Organizatora.
Zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonywanych
fotografii i filmów w relacji i materiałach Zawodów oraz innych wydarzeń organizowanych przez
Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych zdjęć w szczególności do
upublicznienia, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji pod
warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby wyrażającej zgodę na
publikację wizerunku. Zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani
terytorialnie.
XV. NOCLEGI:
1. Bursa Szkolna (900 m)
ul. Piastowska 19, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel.77 482 32 11
2. Pokoje hotelowe Stadion Sportowy „Kuźniczka” (5,8 km)
ul. Grunwaldzka 71, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 472 31 38
3. Hotel „ADA” (6,2 km)
Większyce ul. Głogowska 1, 47-208 Reńska Wieś
tel. 77 472 21 21
4. Hotel Zacisze (8,2 km)
ul. Mostowa 13, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 798 996 678
5. Hotel Court (8,5 km)
ul. Bolesława Śmiałego 2, 47-232 Kędzierzyn-Koźle
tel.77 483 70 00
6. TENIS CLUB Kompleks Sportowo-Rekreacyjny (8,5 km)
ul. Bolesława Śmiałego 2, 47-232 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 481 06 00
7. Hotel Solidaris (9 km)
Ludwika Waryńskiego 5, 47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 548 08 00
8. Hotel Hugo (15,9 km)
ul. Władysława Orkana 14, 47-230 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 405 34 40
Organizator nie zapewnia noclegów.
XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Ostateczne interpretacje Regulaminu należą do Organizatorów.

2. We wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator.
3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania Zawodów rozstrzyga Komisja w skład, której
wchodzą: Sędzia Główny i Organizator.
4. Organizator ustala limit uczestników Zawodów 200 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia
się limitu zgłoszeń.
6. Informacje techniczne – email: s.zajfert48@wp.pl, tel. 795 145 841
7. Wszyscy Uczestnicy Zawodów muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
8. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów montowanych na nodze
w okolicach kostki.
9. Wyniki zostaną podane na stronie www.mosirkk.pl i www.maratonypolskie.pl
10. Numery startowe będą wydawane w Biurze Zawodów razem z pakietem startowym.
11. Organizator zapewnia depozyt w LO przy ul. Piramowicza 36, w którym Uczestnicy będą mogli
pozostawić swoje rzeczy osobiste do godz. 14.00. Odbiór rzeczy pozostawionych w depozycie
będzie możliwy na podstawie okazanego numeru startowego. Organizator nie
odpowiada za pozostawienie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
12. Nie przewidujemy udziału osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach oraz startu ze
zwierzętami.
13. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
14. Odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu „Ogólnopolskich zawodów
triathlonowych o puchar Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle”.
15. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów
ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego. Bieg odbywa się przy ruchu zamkniętym, dla biegu
obowiązuje ruch prawostronny.
16. W Zawodach mogą uczestniczyć tylko osoby nieposiadające przeciwwskazań zdrowotnych
i lekarskich.
17. Uczestnik Zawodów startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko.
18. 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.
19. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Zawodów.
20. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC,
z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku
z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
21. Wszelkie protesty i zażalenia należy zgłaszać do 15 min. po zakończonych Zawodach
u Organizatora.
22. Zawodnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
23. Nieprzestrzeganie przepisów i postanowień Regulaminu będzie karane przez sędziów nałożeniem
kary czasowej – 1 minuty, doliczonej do czasu końcowego.
24. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić Organizatorom.
25. Za rzeczy pozostawione lub zgubione Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kędzierzyn-Koźle
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