
Harmonogram Czasowy Triathlon Kozienice    
 

Piątek. 11 sierpnia 2017 Triathlon Kozienice 

16:00 – 19:30  Rejestracja, wydawanie pakietów startowych 
biorących udział w OOM i MP Juniorów  

Internat Zespołu Szkół 
Zawodowych, ul. 

Warszawska 72, 26-900 
Kozienice  

20:00 – 20:30 Odprawa techniczna z trenerami OOM  

Sobota , 12 sierpnia  2017 Triathlon Kozienice 
 

     7:15  - 8:00 Śniadania Junior Młodszy ( 16-17 lat) Dziewczęta         
i Chłopcy  
pozostali uczestnicy  

Internat Zespołu Szkół 
Zawodowych, ul. 
Warszawska 72, 26-900 
Kozienice  

     8:00 – 8:30  Śniadania Młodzik  ( 14-15 lat ) Dziewczęta i Chłopcy 
pozostali uczestnicy 

8:15 – 9:45 Otwarcie strefy zmian , wprowadzanie rowerów 
startu MP Junior Młodszy OOM  oraz  MP 
Młodzików  Chłopcy , Dziewczyny  (około 250 m 
od Internatu ) 

Ośrodek Rekreacji i 
Turystyki Kozienickiego 

Centrum Rekreacji i 
Sportu, ul. Bohaterów 

Studzianek 30,  
9:00 – 9:35  Zbiórka uczestników OOM  

( przygotowanie do otwarcia OOM) 
Ceremonia Otwarcia Olimpiady Młodzieży OOM  
Zgodnie ze scenariuszem i programem 
zawodów 

Muszla koncertowa 
Ośrodek Rekreacji i 

Turystyki Kozienickiego 
Centrum Rekreacji i 

Sportu 

10:00 – 11:15 
Start I 

OOM – MP Junior Młodszy Chłopcy ( 16 – 17 lat ) 
Dystans  600 m -16 km -3 km 

 

11:25 – 12:35 
Start II 

OOM – MP Junior Młodszy Dziewczyny (16 – 17 lat )  
Dystans  600 m -16 km -3 km 

 

12:35 – 13:45 Uwaga ! 
Przerwa  po starcie I i II  wynosi około 1h 15 
min. ( 12:30 – 13:45).  
Następne dwa stary  ( III i IV) odbywają się 
między 14:00 – 15:35 zgodnie 
harmonogramem .  

 

12:00 – 12:30 Obiad Młodzicy  Internat Zespołu Szkół 
Zawodowych,  

12:30 – 13:00 Strefa Zmian -  kontrola sprzętu Młodzicy    

13:00 – 13:30  Ceremonia Wręczenia Nagród OOM junior 
młodszy ( 16 -17 lat )  

Muszla Koncertowa  

13:30 – 14:00 Obiad Junior Młodszy  Internat Zespołu Szkół 
Zawodowych 

14:00 – 14:45 
Start III 

Mistrzostwa Polski Młodzików Chłopcy  
( 14 – 15 lat )  dystans 400m- 8km -2km  

Ośrodek Rekreacji i 
Turystyki Kozienickiego 

Centrum Rekreacji i 
Sportu 

14:55 – 15:40  
Start IV 

Mistrzostwa Polski Młodzików Dziewczęta                    
(14 – 15 lat) dystans 400m- 8km -2km 

Ośrodek Rekreacji i 
Turystyki Kozienickiego 

Centrum Rekreacji i 
Sportu 

16:00 – 16:30 Ceremonia Wręczenia nagród Mistrzostw Polski 
Młodzików  

Muszla Koncertowa 

16:30 – 17:00 Odbiór rowerów ze Strefy Zmian  
17:30 – 18:30 Kolacja dla wszystkich  

( młodzik, Junior Młodszy, Junior ) 

Internat Zespołu Szkół 
Zawodowych, ul. 

Warszawska 72, 26-900 
Kozienice 

19:30 – 20:30 Rejestracja, wydawanie pakietów startowych 
biorących udział w  MP  Juniorów oraz zgłoszenie 
zawodników do OOM , Mistrzostwa Polski  sztafet 



 
Harmonogram Czasowy  zawodów  

Niedziela  , 13 sierpnia  2017 Triathlon Kozienice 
 
7:00 – 7:30 Śniadania  - sztafety , MP Junior  Internat Zespołu Szkół 

Zawodowych, ul. 
Warszawska 72, 26-900 

Kozienice 
07:30 – 08:00 Otwarcie Strefy Zmian -  wprowadzanie 

rowerów startu OOM Mistrzostwa Polski 
Sztafety Mix  ( 16  -17 lat )   

Ośrodek Rekreacji i 
Turystyki Kozienickiego 

Centrum Rekreacji i 
Sportu, ul. Bohaterów 

Studzianek 30 
08:30 - 09:45  

Start V 
Mistrzostwa Polski Sztafet  Mix  4 osoby 2  kobiety i 

2 mężczyzn - dystans  200 m – 4 km – 1 km 

 

10:00-12:00 Rejestracja, wydawanie pakietów startowych 
biorących udział w  Otwartych Zawodach 
triathlon indywidualna – sztafetowy, aquathlon   

Muszla Koncertowa 
Amfiteatr  

Ośrodek Rekreacji i 
Turystyki Kozienickiego 

Centrum Rekreacji i 
Sportu, ul. Bohaterów 

Studzianek 30 
10:15 – 11:45 

Start VI 
Mistrzostwa Polski Junior ( 18 – 19 lat ) chłopcy  
Dystans 750 m – 19 km- 4.5 km  

 

10:35 – 12:00 
Start VII 

Mistrzostwa Polski Junior ( 18 – 19 lat ) dziewczyny  
Dystans 750 m – 19km- 4.5 km  

 

12:00 – 12:40 Odbiór rowerów ze Strefy Zmian – OOM – MPJ  
13:00 – 13:30  Wręczenie nagród OOM, Mistrzostwa Polski  

sztafet mix  ( 16-17 lat) i MP  Junior  ( 18-19 lat)  
i ZAKOŃCZENIE OOM  

Muszla Koncertowa 

13:00 – 13:45 Otwarcie strefy zmian , wprowadzenie rowerów  
Otwarte Zawody  

 

13:50 – 14:00 Odprawa Techniczna - Otwarte Zawody w 
Triathlonie   Indywidualno – Sztafetowe i 
aquathlonie  

Muszla Koncertowa  

14:00 – 15:00 Obiad – OOM, MPJ i pozostali  Internat Zespołu Szkół 
Zawodowych, 

14:15 – 16:00 
Start VIII 

Otwarte Zawody  w Triathlonie 
Indywidualno – Sztafetowe ( 16 lat +)  
Dystans 750 m – 19 km – 4.5 km  

Ośrodek Rekreacji i 
Turystyki Kozienickiego 

Centrum Rekreacji i 
Sportu, ul. Bohaterów 

Studzianek 30 
16:15 – 16:30  

Start IX 
Aquathlon dla dzieci 10 – 11 lat / 12 – 13 lat – 14-
15 lat Dystans pływanie 200 m – 1 km bieg  

 

17:00 -  17:30 Dekoracja  Triathlon indywidualno – sztafetowy 
i Aquathlon  

Muszla Koncertowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sobota 12.08.2017r.  
Start  I  OOM – MP Junior Młodszy Chłopcy ( 16 – 17 lat ) 

Dystans:  600 m  pływanie -16 km  jazda rowerem-3 km bieg - 10:00 – 11:15 

Start 

10:00 

pływanie Strefa zmian Jazda rowerem Strefa zmian Bieg – Meta 

10:00-10:12 10:07 – 10:14 10:08 – 10:46  10:33 – 10:48 10:33- 11:10 

Start  II    OOM – MP Junior Młodszy Dziewczyny ( 16 – 17 lat )  

Dystans:  600 m -16 km -3 km  11:25 – 12:30 

Start  Pływanie  Strefa zmian Jazda rowerem  Strefa zmian Bieg Meta  

11:25  11:25 -11:33 11:33-11:39 11:33-12:05 11:54-12:08 12:08 – 12:24 

 

 

 

 

 

 

 



Część pływacka odbywa się na terenie ośrodka ( Jezioro)   dla wszystkich startów   z 

wody ( Start I-II  600 m – MP Junior Młodszy Chłopcy , Dziewczyny  )  

( trasa jak na mapie ) dobieg do Strefy Zmian wynosi 140 m  

( Start I-II  - Część kolarska  odbywa się  dla wszystkich startów   

( trasa jak na mapie ) płaska – asfalt   OOM – MP Junior Młodszy Chłopcy, Dziewczyny ( 16 

– 17 lat ) pokonują 16 km  w postaci  - 4 pętle x 4 km = 16 km  

po wyprowadzeniu roweru z KCRIS  na ul.  Zdziczów  startują  w kierunek Opatkowice.  

Po 2 km  jazdy  prosto  następuje nawrót  na wysokości drewnianego  krzyża i powrót do 

ośrodka pokonując to czterokrotnie (4) . 

 

  
 

Część biegowa  dla wszystkich startów  ( trasa jak na mapie )   

Start do biegu zaczyna się na ośrodku, z którego wybiegamy  na ul. Zdziców  następnie 

skręcamy w lewo na ul. Jeziorna i dalej na dół   gdzie po kilkuset metrach ponownie 

skręcamy w lewo  biegnąc wzdłuż płotu ośrodka KCRIS dobiegając  na ośrodek i jego 

alejami ponownie biegniemy do wyjścia  głównego  powtarzając  tą trasę 3 razy ( 3 km) . 

    

OOM – MP Junior Młodszy Chłopcy, Dziewczyny  ( 16 – 17 lat )  

Uwaga ! Przerwa startowa po starcie I i II  wynosi około 1h 15 min.  

( 12:30 – 13:45) .  

Następne dwa stary  ( III i IV) odbywają się między 14:00 – 15:35 zgodnie 

harmonogramem .  



 

Start III  Mistrzostwa Polski Młodzików Chłopcy ( 14 – 15 lat )   
Dystans:  400 m - 8km -2 km  14:00 – 14:45 

(1) pierwszy zawodnik / (O) ostatni zawodnik  

Start  

III 

 

Pływanie  Strefa zmian Jazda 

rowerem  

asfalt 

Strefa zmian Bieg Meta  

14:00  14:00-14:10 14:07-14:13 14:21-14:30 14:22-14:32 14:30-14:45 

 

Start IV  Mistrzostwa Polski Młodzików Dziewczęta( 14 – 15 lat)  

Dystans:  400 m -8 km -2 km 14:50 – 15:40 

Start  

IV 

Pływanie  

Z wody 

Strefa zmian Jazda 

rowerem  

Strefa zmian Bieg Meta  

14:50-15:40 14:55 15:05 15:03-15:10 15:17-15:27 15:18-15:28 15:27-15:40 

 

 

 

 



Część pływacka odbywa się na terenie ośrodka ( Jezioro)   dla wszystkich startów   

 z wody ( Start III-IV  400 m – Mistrzostwa Polski Młodzicy  Chłopcy , Dziewczyny  )        

 ( trasa jak na mapie ) dobieg do Strefy Zmian wynosi 140 m  

( Start I-II  - Część kolarska  odbywa się  dla wszystkich startów   

( trasa jak na mapie ) płaska – asfalt     

Część kolarska  odbywa się  dla wszystkich startów  ( trasa jak na mapie )                    

OOM – MP Junior Młodszy Chłopcy, Dziewczyny  ( 14 – 15 lat ) pokonują 8 km  w postaci  

2 pętle x 4 km = 8 km - po wyprowadzeniu roweru z KCRIS  na ul.  Zdziczów  startują  w 

kierunek Opatkowice. Po 2 km  jazdy  prosto  następuje nawrót  na wysokości drewnianego  

krzyża i powrót do ośrodka pokonując to czterokrotnie (2) . 

  
 

Część biegowa  dla wszystkich startów  ( trasa jak na mapie )   

Start do biegu zaczyna się na ośrodku, z którego wybiegamy  na ul. Zdziców  następnie 

skręcamy w lewo na ul. Jeziorna i dalej na dół   gdzie po kilkuset metrach ponownie skręcamy 

w lewo  biegnąc wzdłuż płotu ośrodka KCRIS dobiegając  na ośrodek i jego alejami ponownie 

biegniemy do wyjścia  głównego  powtarzając  tą trasę 2 razy ( 2 km) . 

 

 

 

 

 

 



Mistrzostwa Polski Młodzików Chłopcy, Dziewczyny   ( 14 – 15 lat) 

Niedziela 13.08.2017r.  
Start V Mistrzostwa Polski Sztafet Mix ( 16 – 17 lat) 4 osoby – 2Kobiety-2 Mężczyzn  

Dystans:  200 m -4 km -1 km 08:30 – 09:45 

Start       

       V            

08:30  

  

Pływanie  Strefa zmian Jazda 

rowerem  

Strefa zmian Bieg Meta  

8:30 1. Zmiana 

2. Zmiana 

3. Zmiana    

4. Zmiana  

 

Czas trwania wyścigu sztafetowego jest 

trudny do dokładnego określenia. 

Podajemy czas Startu 8:30 pierwszych 

zmian i czas przybliżony Mety 

ostatniego zawodnika. Każdy zawodnik 

ma do pokonania 200 m pływanie, 4 km 

jazda rowerem, 1 km biegu - 4 osoby         

2 Kobiety -  2 Mężczyzn 

9:45  

 

 



Część pływacka odbywa się na terenie ośrodka ( Jezioro) 200 m  x 4 osoby = 800 m   

Start pływacki  I-II-III-IV zmiana – Mistrzostwa Polski Sztafet Mix ( trasa jak na mapie )  

Start rowerowy  I-II-III-IV zmiana -  Część kolarska  odbywa ( trasa jak na mapie )  

1 pętle x 4 km x 4 osoby = 16 km  

po wyprowadzeniu roweru z KCRIS  na ul.  Zdziczów  startują  w kierunek Opatkowice.  

Po 2 km  jazdy  prosto  następuje nawrót  na wysokości drewnianego  krzyża i powrót do 

ośrodka każdy zawodnik pokonując tylko jedną pętlę . 

 

 
 

Część biegowa  dla wszystkich startów  ( trasa jak na mapie ) 

Start do biegu zaczyna się po zakończonej   jeździe rowerem w strefie zmian, z którego 

wybiegamy  na ul. Zdziców  następnie skręcamy w lewo na ul. Jeziorna i dalej na dół   

gdzie po kilkuset metrach ponownie skręcamy w lewo  biegnąc wzdłuż płotu ośrodka 

KCRIS biegniemy do strefy pływania gzie następują zmiany. Ostatni zawodnik ( 4 ) 

biegnie na metę.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Niedziela 13.08.2017r.  
Start  VII  Mistrzostwa Polski Junior Chłopcy ( 18 – 19 lat ) 

Dystans:  750 m  pływanie -19 km  jazda rowerem-4.5 km bieg - 10:15 – 11:45 

Start  

VI 

10:15 

pływanie Strefa zmian Jazda rowerem Strefa zmian Bieg – Meta 

10:15-10:28 10:25 – 10:29 10:55 – 11:10  10:56 – 11:12 11:14- 11:42 

Start  VII  Mistrzostwa Polski Junior Dziewczyny ( 18 – 19 lat )   

Dystans:  pływanie -19 km  jazda rowerem-4.5 km bieg  10:35 – 12:00 

Start  

VII 

Pływanie  Strefa zmian Jazda rowerem  Strefa zmian Bieg Meta  

10:35  10:35 -10:49 10:46-10:50 11:17-11:28 11:18-11:29 11:40– 12:00 

 

 

 

 



Część pływacka odbywa się na terenie ośrodka ( Jezioro)   dla wszystkich startów   

( Start VI,VII,VII 400 m – Mistrzostwa Polski Młodzicy  Chłopcy , Dziewczyny  )  

( trasa jak na mapie )  

Częś ć kolarska  odbywa się  dla wszystkich startów  ( trasa jak na mapie )                    

OOM – MP Junior Młodszy Chłopcy, Dziewczyny  ( 14 – 15 lat ) pokonują 8 km  w postaci  

2 pętle x 4 km = 8 km - po wyprowadzeniu roweru z KCRIS  na ul.  Zdziczów  startują  w 

kierunek Opatkowice. Po 2 km  jazdy  prosto  następuje nawrót  na wysokości drewnianego  

krzyża i powrót do ośrodka pokonując to czterokrotnie (2) . 

 

 

Pierwszy zawodnik rozpocznie jazdę rowerem o 12.41, a zakończy o 13.12; ostatni zawodnik 

rozpocznie jazdę rowerem o 13.13, a zakończy 14:00. Czas zajęcia drogi Kozienice - Opatkowice – 

Majdany – Holendry Piotrkowskie – Holendry Kuźmińskie – Kuźmy – Piotrkowice – Holendry 

Kozienickie – Kozienice  - około 2 godz. 

Pierwszy zawodnik rozpocznie jazdę rowerem o 10:25 , a  ostatni zakończy o 11:30 . Czas zajęcia drogi 

Kozienice - Opatkowice – Majdany – Holendry Piotrkowskie – Holendry Kuźmińskie – Kuźmy – 

Piotrkowice – Holendry Kozienickie – Kozienice  - około 1h 10’ godz. 

 

 

 

 



Niedziela 13.08.2017 r.  
Otwarte Zawody  w Triathlon Indywidualno – Sztafetowe ( 16 lat +)  
Dystans 750 m – 19 km – 4.5 km 14:15 – 16:00  

Start  

VIII 

14:15 

pływanie Strefa zmian Jazda rowerem Strefa zmian Bieg – Meta 

14:15-14:32 14:26 – 14:33 14:54 – 15:25  14:56 – 15:27 15:13- 16:00 

 

 

Otwarte Zawody  w Triathlon Indywidualno – Sztafetowe ( 16 lat +)  

Dystans 750 m – 19 km – 4.5 km 14:15 – 16 :00 

( trasa jak na mapie ) 

Część pływacka odbywa się na terenie ośrodka ( Jezioro)    

Dystans 750 m ( trasa jak na mapie )  

 

 

 

 



Część kolarska  – 19 km  

 

Pierwszy zawodnik rozpocznie jazdę rowerem o 14.27, a zakończy o 14:54; ostatni zawodnik 

rozpocznie jazdę rowerem o 14.33, a zakończy 15:27. Czas zajęcia drogi Kozienice - Opatkowice – 

Majdany – Holendry Piotrkowskie – Holendry Kuźmińskie – Kuźmy – Piotrkowice – Holendry 

Kozienickie – Kozienice  - około 2 godz. 

 

Część biegowa  dla wszystkich startów  ( trasa jak na mapie )   

Start do biegu zaczyna się na ośrodku, z którego wybiegamy  na ul. Zdziców  następnie 

skręcamy w lewo na ul. Jeziorna i dalej na dół   gdzie po kilkuset metrach ponownie skręcamy 

w lewo  biegnąc wzdłuż płotu ośrodka KCRIS dobiegając  na ośrodek i jego alejami ponownie 

biegniemy do wyjścia  głównego  powtarzając  tą trasę 2 razy ( 4,5  km) . 

 

 

 

 

 

 

 



 

Niedziela  13.08.2017 r. 

Aquathlon  - pływanie 200 m – bieg 1.km  16:15 – 16:30  

Start  

Start IX 

16:15  

Pływanie 

16:15- 16:21 

Strefa zmian 

16:19  - 16:22 

Bieg – Meta 

16:25-16:30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGULAMIN 

MISTRZOSTWA POSLKI JUNIORÓW MŁODSZYCH – OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY 

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 

MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW 

1. Organizatorzy 

Polski Związek Triathlonu 

Sport Górski 

Gmina Kozienice 

 

2. Termin, miejsce 

12 – 13 sierpnia 2017r., Ośrodek Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i 

Sportu , ul. Boh. Studzianek 30 – Amfiteatr. 

 

3. Dystanse, trasy 

3.1. Junior młodszy  

 pływanie – 600 m – 1 pętla  
 

 rower – 16 km – 4 pętle po 4km  (Zawody w konwencji z draftingiem , dozwolone 
rowery szosowe z przepisowymi dostawkami, zawodnicy zdublowani będą ściągani z 
trasy i nie zostaną sklasyfikowani). 

 bieg – 3 km – 3 pętle 
 

 

 



3.2. Mistrzostwa sztafet MIX w ramach OOM 

 pływnie: 200 m, 
 rower: 4 km 
 bieg: 1 km 

 

 

 

3.3. Junior  

 pływanie: 750m, 1 pętla  
 rower:19 km, 1 pętla (Zawody w konwencji z draftingiem , dozwolone rowery szosowe z 

przepisowymi dostawkami) 
 bieg: 4,5 km  (2 pętle po 1770 m + 1 km) 

 



3.4. Młodzik 

 pływanie: 400 m., 1 pętla 
 rower: 8 km (2 pętle po 4 km)  - Zawody w konwencji z draftingiem , dozwolone rowery 

szosowe z przepisowymi dostawkami, zawodnicy zdublowani będą ściągani z trasy i nie 
zostaną sklasyfikowani. 

 bieg: 2 km (2 pętle po 1 km) 
 

 
 

 

4. Klasyfikacje i kategorie wiekowe  

4.1. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Mistrzostwa Polski Juniora Młodszego 

JML K Juniorka młodsza, wiek 16 – 17 lat ( zawodniczki urodzone w latach 2000 - 2001) 

JML M  Juniorzy młodsi, wiek 16 – 17 lat ( zawodnicy urodzeni w latach 2000 – 2001) 

 

4.2. Sztafety 

 

4.3.  Mistrzostwa Polski Juniorów 

Jun K Juniorka, wiek 18 – 19 lat (zawodniczki urodzone w latach 1998 – 1999) 

Jun M Junior, wiek 18 – 19 lat (zawodnicy urodzeni latach 1998 – 1999) 

 

4.4. Mistrzostwa Polski Młodzików 

Ml K Młodziczki, wiek 14 – 15 lat (zawodniczki urodzone w latach 2002 – 2003) 

Ml M Młodzicy, wiek 14 – 15 lat (zawodnicy urodzeni w latach 2002 – 2003) 

 

5. Nagrody 

Najlepsi wśród kobiet i mężczyzn w klasyfikacji general za pierwsze trzy miejsca otrzymają: 

Medale Mistrzostw Polski 

Okolicznościowe Statuetki 

Nagrody rzeczowe 
 



6. Warunki uczestnictwa 

6.1. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Mistrzostwa Polski Juniora Młodszego 

W finale startują zawodnicy będący na liście zatwierdzonej przez Zarząd Polskiego Związku 

Triathlonu. Wszyscy startujący zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję PZTri .  

 

6.2. Mistrzostwa sztafet MIX w ramach OOM 

Prawo startu  posiadają ( zespoły wojewódzkie  mieszane  2 mężczyzn i 2 kobiety z 

kategorii Junior Młodszy  16-17 lat ), zostaną zgłoszeni  przez okręgowe związki  lub ostatecznie 

zostaną ustaleni po starcie indywidualnym. OOM.  

 

6.3.  Mistrzostwa Polski Juniorów starszych ( 18 – 19 lat ) 

Prawo startu posiadają zawodnicy urodzeni w latach 1998 - 1999, wniosą opłatę startową i 

posiadają  licencje zawodniczą Polskiego Związku Triathlonu oraz posiadają aktualne badania 

lekarskie na zdolność do uprawiania sportu.      

 

6.4.Mistrzostwa Polski Młodzików ( 14- 15 lat) 

Prawo startu posiadają zawodnicy urodzeni w latach 2002 - 2003, wniosą opłatę startową i 

posiadają  licencje zawodniczą Polskiego Związku Triathlonu oraz posiadają aktualne badania 

lekarskie na zdolność do uprawiania sportu.   

 

Uwaga! 

Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody opiekuna  prawnego na 

starcie. 

 

7. Zgłoszenia 

7.1. Potwierdzenie udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 

Potwierdzenie udziału należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 

pawel.mlynarczyk@triathlon.pl  

Ostateczny termin zgłoszeń 30.07.2017 r. 

 

7.2. Zgłoszenia do Mistrzostw Polski Juniora i Młodzika 

1. Zgłoszenia do Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików będą przyjmowane poprzez formularz 
zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.triathlonkozienice.pl/ 

2. Zgłoszenia on – line będą przyjmowane  do dnia 6 sierpnia 2017 r. do godz. 23:59.  

3. Opłata startowa:  

a. Opłatę startową wnosi się przy rejestracji.  

b. Opłata za udział w  wynosi:  

 do 30.07.2017 r. – 80, 00 zł 

 od 31.07.2017 r, do 06.08.2017r. – 150 zł. 

c. Organizator wystawia faktury VAT na żądanie.  

d. Opłaty należy dokonać na etapie rejestracji, za pośrednictwem formularza 
rejestracyjnego.  

e. Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienia się nazwiska zawodnika na liście 
startowej.  
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f. Organizator nie zwraca opłaty wniesionej opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze 
startu.  

g. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w 
terminie późniejszym. 

4. Pakiet startowy:  

a. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem 
weryfikacji danych osobowych.  

b.  W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:  

c. 3 numery startowe (na koszulkę, kask, rower wraz czterema agrafkami)  

d. Czepek  

e. Medal finishera na mecie,  

f. Koszulkę z logo imprezy, 

g. Posiłek regeneracyjny po zawodach,  

h. Upominki od sponsorów i partnerów imprezy,  

i. Ubezpieczenie NNW na kwotę 10 tysięcy złotych/ osobę. 

 

8.  Wyniki.  
Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora: 
http://www.triathlonkozienice.pl/ oraz przekazane do informacji mediów.  
 

9.  Pomiar czasu.  
Elektroniczny pomiar czasu będzie przeprowadzony przez firmę pomiarową STS -Timing.  
 
 

10. Uwagi końcowe – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
1. Zakwaterowanie 

Zorganizowane Centralnie dla zawodników z listy PZTri 

Miejsce:  Internat Zespołu Szkół Zawodowych, ul. Warszawska 72, 26-900 Kozienice 

Karnety na w/w zakwaterowanie będą wydawane w Biurze Zawodów. Zawodnicy nie będący na 

liście PZTri załatwiają zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie. 

2. Wyżywienie 

Zorganizowane Centralnie dla zawodników z listy PZTri.  

Karnety na zakwaterowanie i wyżywienie wydawane w Biurze Zawodów. 

 

3. Transport 

Zabezpiecza uczestnik Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

 

11.  Uwagi końcowe - ogólne 

- podczas odbioru numeru startowego w Biurze Zawodów każdy zawodnik otrzyma program 

zawodów, a po zawodach komunikat końcowy (bezpośrednio lub drogą mailową) 

- obsługa techniczna zawodów  firma  Sport – Górski Jerzy Górski 

- pomiar czasu prowadzi firma STS-TIMING 

- wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja Odwołań 

 

12.  Ochrona danych osobowych  
a) Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, 
wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.  



b) Dane osobowe zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). 
Administratorem danych osobowych jest Organizator.  
c) Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem  
w ramach Triathlon Kozienice 2017 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z 
nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany 
będzie projekt.  
d) Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  
e) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Triathlon Kozienice 2017. Przez 
przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego 
uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na 
potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także 
na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poz. 883.  
f) Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie 
kierując korespondencję na adres organizatora.  
g) Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu 
startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dziennik Ustaw nr 133, poz. 
883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.  
 
 
 

13. Postanowienia końcowe 
a) Wszystkich uczestników w ramach Triathlon Kozienice 2017 obowiązuje niniejszy regulamin. Brak 
znajomości niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania jego zapisów.  
b) Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia 
mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w 
transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.  

c) Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich 
zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników 
triathlonu.  
d) Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na 
stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe 
związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.  
e) Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków 
podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom 
zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem 
wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator 
zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego 
trakcie.  
f) Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do:  

-startu w konkurencji pływanie w czepku przekazanym w pakiecie startowym,  
-posiadania numeru startowego podczas biegu, umieszczonego z przodu, na wysokości pasa pod karą 
dyskwalifikacji.  
g) Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.  
h) Organizator zapewnia szatnie z natryskami na terenie ośrodka oraz depozyt.  
i) Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.  
j) Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.  
k) Za metą w namiotach znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i 
jedzenie dla zawodników.  
l) W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.  
ł) Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy 
wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu.  



m) Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja 
sędziowska.  

n) Protesty w formie pisemnej należy składać w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć 
kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja nie przyzna racji składającemu 
protest.  
o) W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.  
p) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 
 

 

 


