
REGULAMIN
IV PILSKI TRIATHLON TURYSTYCZNY

15 SIERPNIA 2019 r.
PIŁA – BAR WYSPIARZ

DYSTANS – 20km rower / 16km kajak / 10km bieg

CEL IMPREZY

– Popularyzacja turystyki rowerowej, kajakarstwa oraz biegania
– Integracja amatorów różnych sportów

ORGANIZATORZY

– Bar WYSPIARZ – Grzegorz Graczyk
– f-time – Obsługa imprez sportowych - Tomasz Dobosz 
– Nurt Ujście – Mariusz Podgórski

MIEJSCE I TERMIN

15 sierpnia 2019 r. (czwartek) start – godzina 10:00, Piła - Park na 
wyspie / Tereny leśne między Piłą a Dobrzycą oraz Piłą a Byszkami.
Biuro zawodów: Teren Baru WYSPIARZ

TRASA I ZASADY RYWALIZACJI

1. Trasa rowerowa – 20km – teren wyspy, bulwary nad Gwdą, 
częściowo asfalt, częściowo droga gruntowa, leśna: Piła-
>Dobrzyca->Piła.

2. Trasa kajakowa – 16km rzeką Gwdą z Piły do Byszek
3. Trasa biegowa – 10km – Z Byszek do Piły.
4. Należy zweryfikować się w biurze zawodów do godziny 09:30.
5. Zawodnicy startują w parach. Pary na startują w grupach max.5 

par w odstępach 5 minutowych według określonego 
harmonogramu zamieszczonego przed startem w biurze zawodów.

6. Para ma obowiązek trzymać się na całej trasie zawodów razem.
7. Na trasie obowiązują zasady takie same jak każdego turysty 

rowerowego, kajakowego czy pieszego. Trasy nie będą całkowicie 
zamknięte jednak będą oznaczone tablicami/taśmami. Na trasach 
będą sędziowie kontrolujący prawidłowy przebieg zawodów.

8. Na całej trasie rowerowej zawodnicy zobowiązani są mieć zapięty 
kask. Na całej trasie kajakowej zawodnicy zobowiązani są mieć 
zapięte kamizelki asekuracyjne.



9. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ochrony 
przyrody i bezpieczeństwa na wodzie i lądzie.

10. Zawodnicy ponoszą pełne koszty utraconego lub 
zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywają wyrządzone 
przez siebie szkody.

11. Organizator ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które 
nie podporządkują się regulaminowi zawodów.

12. Należy zachowywać bezpieczny odstęp od innych 
uczestników zawodów w celu uniknięcia zderzenia zarówno na 
trasie rowerowej jak i kajakowej.

13. Rowery po zakończonym etapie pierwszym zawodnicy 
zostawiają w specjalnej strefie przy stanowisku ze swoim 
numerem. Wydawanie rowerów ze strefy możliwe już po 
zakończeniu trasy biegowej po okazaniu numeru.

14. Trasa kajakowa rozpoczyna się na brzegu przy pomoście. 
Należy kajak własnoręcznie zwodować i po zakończeniu trasy 
wyciągnąć na brzeg. Przy wsiadaniu i wysiadaniu zawodnikom 
będą pomagać ratownicy.

POMIAR CZASU

Pomiar czasu za pomocą chipów zapewnia firma f-time. Chipy będą 
wydawane przed startem i odbierane po zakończeniu wyścigu. Para 
otrzymuje jeden chip, który należy przymocować do sznurowadła buta.

NAGRODY I INNE ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

1. Zawodnicy w ramach wpisowego otrzymują unikatowy medal, 
pamiątkowe koszulki, numer startowy, gadżety od sponsorów, 
posiłek regeneracyjny, obsługę pomiaru czasu oraz opiekę 
medyczną.

2. Dla pierwszych trzech par na mecie puchary i nagrody rzeczowe.

SPRZĘT

1. Zawodnicy startują na własnych, sprawnych rowerach – 
obowiązkowo w kaskach. Zalecane są rowery turystyczne, 
trekingowe, MTB. Odradzamy rowery szosowe. Trasa częściowo 
poprowadzona jest po ścieżkach gruntowych.

2. Dwuosobowe kajaki z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi 
zapewnia organizator. Niezawodny sprzęt pływający dostarczają: 
Wyspiarz, Nurt Ujście.



WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w 
biurze zawodów.

2. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w Biurze zawodów w 
Pile na terenie Baru WYSPIARZ w czwartek 15 sierpnia w 
godzinach 9:00 – 9:30.

3. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów 
ukończyli 18-ty rok życia i zweryfikowali swoje dane osobowe w 
biurze zawodów.

4. Zawodnicy podpisują oświadczenie o starcie na własną 
odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia 
zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w zawodach 
sportowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną 
odpowiedzialność).

5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie 
końcowym.

6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem 
zawodów i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją 
regulaminu zawodów. 

ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszeń można dokonywać:
- Elektronicznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 
zamieszczonego na stronie internetowej do 13.08.2019 r. Do 
godziny 23:59. Link do zgłoszeń http://f-time.pl/zapisy/?bieg=446
- Osobiście zgłoszeń będzie można dokonać i uiścić opłatę 
startową w Biurze Zawodów do godziny 09:30.
- Za zgłoszenie uważa się wpłynięcie wypełnionego przez 
uczestnika formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty startowej.

SPRAWY FINANSOWE

1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
2. Opłatę należy uiścić za pomocą systemu płatności po wypełnieniu 

formularza zgłoszeniowego lub w późniejszym terminie klikając 
przycisk Zapłać przy swoim nazwisku na liście startowej.

3. Opłata startowa wynosi 60zł od pary do 09.08.2019r. Od 
10.08.2019 i w dniu zawodów 80zł.

4. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają 
organizatorzy.



5. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.
6. Organizator nie wystawia faktur VAT. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
2. Zawodnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną 

odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do 
wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem 
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie 
wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów 
fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze 
majątkowym.

3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty 
startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień 
ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie 
zdecydował się podjąć to ryzyko, startując wyłącznie na własną 
odpowiedzialność.

4. 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.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego 
wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów 
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających 
uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane przez 
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.

6. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione.
7. Regulamin może ulec zmianie jednak nie później niż na dzień 

przed imprezą.
8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
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