WYCIĄG Z REGULAMINU
Uwaga!
Wyciąg z Regulaminu jest skróconą wersją obowiązującego Regulaminu.
Nie jest obowiązującym dokumentem.
Pozwala szybko zapoznać się z obowiązującymi zasadami i regulacjami Zawodów Triathlonowych
Seidorf Mountain Triathlon.
Organizator zaleca przeczytanie Regulaminu Zawodów Triathlonowych Seidorf Mountain
Triathlon.
DATA
Zawody odbędą się w sobotę 31 sierpnia 2019 r.
DYSTANS
Zawody odbędą się na dystansie:
55,5 km
z czego 0,5 km to pływanie, 50 km jazda na rowerze, 5 km bieganie
UCZESTNICTWO
indywidualne lub sztafetowe
MIEJSCE
start Zawodów oraz strefa zmian T1 znajdować się będzie przy Jeziorze Bobrowickie - Wojanów;
meta Zawodów oraz strefa T2 będzie przy ośrodku Seidorf Mountain Resort***** - Sosnówka
ORGANIZATOR
organizatorem Zawodów jest Centrum Sportów Sosnówka; 58-564 Sosnówka, ul. Liczyrzepy 78
NIP: 611-27-45-168,
Regon: 361758869
Konto 67 1090 1708 0000 0001 3621 4897
zwany dalej Organizatorem

Informacja tel. 603-940-056
mail: biuro@seidorfmountaintriathlon.pl

REJESTRACJA I ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do Zawodów będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej
www.dostartu.pl.
- W Zawodach obowiązuje limit liczby uczestników: 200 osób.
- Zapisy zostaną ostatecznie zamknięte 20.08..2019 o godz. 23:00.
- Opłaty startowe nie podlegają zwrotowi ani przeniesieniu na inny sezon.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W Zawodach mogą wziąć udział osoby, które (najpóźniej w dniu startu) mają ukończone 18 lat,
opłacą opłatę startową, a także, w czasie weryfikacji w Biurze Zawodów, przedstawią dokument
potwierdzający tożsamość oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej
woli i na własną odpowiedzialność.

HARMONOGRAM ZAWODÓW
Piątek 30 sierpnia 2019
16:00 - otwarcie Biura Zawodów w ośrodku Seidorf Mountain Resort***** - Sosnówka
20:00 - zamknięcia Biura Zawodów w ośrodku Seidorf Mountain Resort***** - Sosnówka
20:00 - odprawa techniczna w ośrodku Seidorf Mountain Resort***** - Sosnówka
Sobota 31 sierpnia 2019
6:30 - otwarcie Biura Zawodów przy Jeziorze Bobrowickim - Wojanów
6:30 - otwarcie strefy zmian T1 dla zawodników, zdawanie worków ze sprzętem biegowym do strefy
zmian T2 w Biurze Zawodów.
7:30 - zamknięcie Biura Zawodów przy Jeziorze Bobrowickim - Wojanów
7:45 - zamknięcie strefy zmian T1 oraz zakończenie przyjmowania sprzętu biegowego do strefy
zmian T2
8:00 - start Zawodów (pierwsza fala)
8:02 - i dalej co 2 minuty start kolejnych fal
9:45 - prawdopodobna godzina przyjazd pierwszego zawodnika do strefy T2
10:00 - prawdopodobna godzina dotarcia pierwszego zawodnika na metę
11:00 - zamknięcie trasy kolarskiej oraz zamknięcie strefy zmian T2
11:30 - rozpoczęcie wydawania sprzętu ze strefy zmian T2 - tylko zawodnik z numerem startowym
lub osoba wcześniej pisemnie upoważniona, z dokumentem potwierdzającym własną tożsamość i
numerem startowym zawodnika
12:00 - koniec Zawodów
12:05 - uroczystość wręczania nagród i oficjalne zamknięcie zawodów
Po dekoracjach Organizator zapewnia przejazd busami z mety do miejsca startu dla osób, które
zostawią tam samochód. Około 20 km.

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
Część pływacka zostanie rozegrana w Jeziorze Bobrowickim. Pianki pływackie są dozwolone, ale nie
są obowiązkowe.
Limit czasu na ukończenie części pływackiej wynosi 20 minut liczony od wejścia do wody ostatniej
fali.
Wyścig kolarski odbywać się będzie na wyznaczonej trasie pomiędzy Wojanowem a Seidorf
Mountain Resort*****.
Zawody mają dopuszczalny drafting. Drafting jest dozwolony tylko między uczestnikami zawodów.
Trasa wyścigu kolarskiego będzie otwarta dla ruchu samochodowego i zabezpieczona w kluczowych
punktach Zawodnicy zobowiązani są przestrzegać przepisów ruchu drogowego, a także poleceń służb
porządkowych.
Limit czasu na ukończenie części pływackiej i kolarskiej wynosi 3 godziny liczony od wejścia do
wody ostatniej fali.
Kask rowerowy jest obowiązkowy na całej trasie rowerowej: musi być założony i zapięty przez cały
czas – od momentu wyjścia ze strefy zmian T1, aż do momentu wejścia do strefy zmian w T2.

KARY I DYSKWALIFIKACJE
Wprowadza się następującą gradację kar:
ostrzeżenie
karę czasową 5 minut
dyskwalifikację
Dwa ostrzeżenia skutkują naliczeniem kary czasowej 5 minut.
Kary czasowe zostaną doliczone do etapu biegowego.

LIMIT CZASOWY
pływanie + T1 - 30 minut
pływanie + jazda na rowerze - 3 godziny
cały dystans Zawodów - 4 godziny

KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE
W czasie Zawodów prowadzone będą następujące klasyfikacje:
Open kobiet
Open mężczyzn
Open sztafet
Wiekowe:
18-35 K/M
36-49 K/M
50+ K/M
Najmłodszy i najstarszy uczestnik mogą zostać dodatkowo wyróżnieni i uhonorowani.
Przewiduje się nagrodę w etapie rowerowym: „Premia Górska” dla najlepszej góralki i najlepszego
górala.

NAGRODY
W konkurencjach indywidualnych W kategorii open mężczyzn jak i kobiet przewidziane są nagrody
pieniężne:
1 miejsce 222 zł + bezpłatny udział w Zawodach w kolejnym roku
2 miejsce 111 zł + bezpłatny udział w Zawodach w kolejnym roku
3 miejsce 55,50 zł + bezpłatny udział w Zawodach w kolejnym roku
Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii indywidualnej,
wiekowej otrzyma pamiątkową statuetkę, a także nagrody od sponsorów w przypadku ich
pozyskania.
Zwycięska sztafeta otrzyma pamiątkową statuetkę.
Każdy zawodnik, który ukończy Zawody otrzyma na mecie okolicznościowy medal.
Zawodnik nagrodzony w kategorii open może być nagrodzony w kategorii wiekowej.

TABELA OPŁAT STARTOWYCH
Opłaty startowe dla Zawodów są zależne od terminu dokonania płatności i wynoszą odpowiednio:

Starty indywidualne:
do 31.12.2018 - 150 zł
do 31.03.2019 - 180 zł
do 30.06.2019 - 200 zł
do 15.08.2019 - 250 zł
Sztafety:
Starty indywidualne:
do 31.12.2018 - 250 zł
do 31.03.2019 - 280 zł
do 30.06.2019 - 300 zł
do 15.08.2019 - 350 zł
Po 20.08.2019 zapisy zostają zamknięte.

UWAGI KOŃCOWE
Organizator posiada ubezpieczenie OC dla zawodników.
W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla
zawodników.
Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia
nagród.
W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych Organizator zastrzega sobie możliwość
odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas imprezy.

WAŻNE UWAGI KOŃCOWE
Uczestnik nieprzestrzegający Regulaminu może zostać zdyskwalifikowany lub niedopuszczony do
startu w Zawodach.
Sprawy nie objęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

