REGULAMIN „V Triatlonu Turystycznego”
26.08.2017r
1. Organizatorem imprezy „Triatlon Turystyczny”, zwanej dalej TT, jest Stowarzyszenie
Dolina Małej Panwi, zwane dalej Organizatorem.
2. Trasa TT, wytyczona jest i oznakowana (kolorem żółtym) przez Organizatora i prowadzi
od źródeł Małej Panwi w okolicach Rzeniszowa do Ozimka.
3. Zawody odbywają się w drużynach dwuosobowych. W zawodach mogą brać tylko osoby
które ukończyły 18 rok życia.
4. Mapki z wytyczoną trasą są do pobrania na
https://www.facebook.com/TriatlonTurystycznyOficialny/
5. TT składa się z trzech etapów:
a) od źródeł rzeki Mała Panew w okolicach Rzeniszowa do parkingu przy zbiomiku „Zielona”
w Kaletach (ok. 18 km) techniką „nordic walking”,
b) od parkingu przy zbiomiku „Zielona” w Kaletach do przystani kajakowej w Fosowskie
Staniszcze Małe (ok. 55 km)jazda rowerem,
c) od przystani kajakowej w Fosowskie Staniszcze Wielkie do przystani kajakowej w Ozimku
na Wyspie Rehdąņza” (ok. 15 km) spływ kajakiem.
6. Impreza zorganizowana będzie w dniu 26.08.2017r.
7. Zbiórka uczestników odbędzie się o godz. 7.15 na parkingu przed „wyspą Rehdanzala”.
8.1. Każdy z uczestników na miejsce zbiórki stawia się z rowerem, obowiązkowym kaskiem
rowerowym, kijkami "nordic walking”, w stroju sportowym i z ubraniem zamiennym (po
zawodach każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z prysznica).
8.2. Organizator nie zapewnia pomocy serwisu rowerowego. W szczególności każdy
zawodnik zobowiązany jest posiadać zapasowe dętki oraz umiejętności i możliwości
techniczne do ich wymiany.
9. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi kamizelkę odblaskową z numerem
startowym,transport na miejsce startu, transport rowerów i bagaży, kajak, napoje i posiłki
regeneracyjne po imprezie,elektroniczny pomiar czasu, ponadto opiekę medyczną
10. Start planowany jest na godz. 9.30–10.00 w Rzeniszowie u źródeł Małej Panwi.
11. Trasę należy przemierzyć szlakiem wytyczonym przez Organizatorów pod rygorem
dyskwalifikacji.
12. Trasę należy przemierzyć techniką wskazaną przez Organizatorów pod rygorem
dyskwalifikacji. Uczestnicy mają obowiązek stosować się i przestrzegać powszechnie
obowiązujące przepisy ruchu drogowego.
13.1. W celu przystąpienia do trzeciego etapu (spływu kajakiem), drużyna musi przybyć do
przystani kajakowej w Staniszczach Wielkich w czasie do 5,5 godzin liczonych od momentu
startu. W przypadku przekroczenia tego teminu drużyna zostanie przewieziona na linię mety
autobuseum.
13.2. Ceremonia zakończenia imprezy oraz wręczenie nagród rozpocznie się 2 godziny
po przybyciu pierwszej pary na metę.
14. Drużyna chcąca wziąć udział w zawodach zobowiązana jest wypełnić formularz zapisów
na portalu Time-Sport.pl oraz wnieść opłatę startową w wysokości 200,00 (dwieście) złotych
na konto:
Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi
ul. Brzeziny 16a, 46-040 Ozimek
44 1020366800005702 01741149 Bank PKO BP Oddział w Ozimku.
15. Organizator oświadcza, iż ilość miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność
zgłoszeń

Kontakt do organizatora:Roman Jarosiński tel. 501 35 90 35, mail: roman.jarosinski@o2.pl
Instrukcja zgłoszeń elektroniczny:
I osoba z pary
Wybieramy opcje zgłoszenia zawodnika
Logujemy się na swoje konto lub zakładamy nowe.
Wypełniamy wszystkie wymagane pola.

Wpisujesz nową nazwę Pary (Nazwa dowolna np. Time-Sport TEAM)
II osoba z pary
Wybieramy opcje zgłoszenia zawodnika
Logujemy się na swoje konto lub zakładamy nowe.
Wypełniamy wszystkie wymagane pola.

Wybieramy nazwę Pary z listy.
Aby sprawdzić czy drużyna została pobranie przypisana do zawodnika wchodzimy w listę
zapisanych zawodników
Klikamy przycisk „Pary – sprawdź czy znajdujesz się w prawidłowej drużynie”
W razie problemów prosimy o kontakt:
kamil@time-sport.pl

