
  I TRIATHLON TRZEBINIA – 19.06.2016 

I.CEL IMPREZY: 
 

- popularyzacja triathlonu na terenie Polski południowej, 

- promocja miasta Trzebinia i powiatu chrzanowskiego, 

- popularyzacja triathlonu jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym    

   powietrzu. 

-  promowanie zdrowego stylu życia  

II.ORGANIZATOR:  

Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini ,32-540 Trzebinia, ul Kościuszki 74 

tel. (32) 6121-497 lub (32) 6121-602,e-mail: dzial.programowania@tck.trzebinia.pl 

a/ Współorganizatorzy imprezy: 

Urząd Miasta w Trzebini, Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia, Miejskie Wodne  Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe w Chrzanowie, Miejsko-Gminna Ochotnicza Straż Pożarna w 

Trzebini, Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie, Malta Służba Medyczna oddział 

Chrzanów, Parkrun Chrzanów, Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów, Klub Sportowy 

Kościelec Chrzanów. 

b/ Koordynator:  Tadeusz Adamczak 

c/ Komitet organizacyjny: Agnieszka i Robert Łączka, Zbigniew Grabowski,                  

Witold Szczęśniak, Szczepan Dul, Jerzy Kryjomski 

III. TERMIN I MIEJSCE:  
 

Zawody odbędą się w dniu 19.06 2016 roku – Zalew Chechło w Trzebini. 

Biuro zawodów mieścić się będzie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Nad Chechłem” w 

Trzebini /Paweł Życiński – tel.  (32) 6121308/ Biuro zawodów czynne będzie w dniu 

zawodów w godz. od 7:00 do 9:30.  

IV. TRASA: 

1.Pływanie - 400 metrów, start z brzegu, trasa po linii łamanej, spodziewana temperatura 

wody ok. 20 stopnie C 

2.Rower- 10 kilometrów po drogach asfaltowych dopuszczony każdy rodzaj roweru, 

obowiązkowe posiadanie kasku rowerowego, 

3.Bieg - 3 kilometry bieg crossowy 



V. PROGRAM ZAWODÓW: 

godz. 7:00 do 9.30 – weryfikacja zawodników; wprowadzenie rowerów do boksów 

rowerowych 

- wydawanie numerów startowych, czepków, czipów, kontrola techniczna rowerów, 

- wydawanie identyfikatorów uprawniających do wstępu do parku rowerowego, 

- podczas weryfikacji obowiązuje okazanie dokumentu tożsamości do potwierdzenia daty 

urodzenia, a także w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest obecność opiekuna 

prawnego w celu podpisania zgody na udział w imprezie. 

godz. 11:00 START (w przypadku dużej ilości uczestników start kategoriami, co zostanie 

podane w dniu imprezy po zamknięciu listy zgłoszeń) 

ok. godz.13:30 dekoracja zwycięzców oraz zamknięcie zawodów 

VI. POMIAR CZASU:  Elektroniczny - za pomocą systemu chipowego. Chip zostanie 

wydany każdemu zawodnikowi w biurze zawodów i musi zostać umieszczony na nodze. Po 

przekroczeniu mety zawodnik ma obowiązek zwrócić chip do biura zawodów. 

VII. LIMIT UCZESTNIKÓW:  Organizator ustala limit uczestników triatlonu na 360 osób 

- obowiązuje kolejność wcześniejszych zgłoszeń elektronicznych. Na liście startowej pojawią 

się tylko ci zawodnicy, którzy opłacą opłatę startową. W przypadku mniejszej ilości 

wcześniejszych zgłoszeń elektronicznych w dniu imprezy przyjmowani będą zawodnicy do 

liczby 360 uczestników. Każdy zawodnik ma obowiązek po zgłoszeniu się sprawdzić czy jego 

nazwisko znajduje się na liście zgłoszonych. W dniu imprezy organizator nie przyjmuje 

żadnych reklamacji z tym związanych. 

VIII.KLASYFIKACJE: 

Mężczyźni Kobiety 

/grupa/ /wiek/  

I M16-19 K16-19 16-19  

II M20 K20 20-29 

III M30 K30 30-39 

IV M40 K40 40-49 

V M50 K50 50-59 

VI M60+ K60+ 60 i starsi 

VII. open K i M mieszkańcy Gmin Powiatu Chrzanowskiego 



IX. UCZESTNICTWO: 

 W zawodach mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat.  

 Każdy z uczestników pełnoletnich i niepełnoletnich startuje na własną odpowiedzialność, 

co potwierdza własnoręcznym podpisem w biurze zawodów. Od każdego 

niepełnoletniego uczestnika wymagana jest zgoda na piśmie opiekuna prawnego na udział 

w zawodach. Zawodnik niepełnoletni zobowiązany jest w dniu zawodów zgłosić się z 

opiekunem prawnym w biurze zawodów w celu podpisania zgody na jego uczestnictwo. 

  Każdy z uczestników biorących udział w zawodach zobowiązany jest do zapoznania się z 

niniejszym regulaminem, akceptuje go i wyraża zgodę na wszystkie jego ustalenia 

potwierdzając to własnym podpisem składanym w momencie weryfikacji w biurze 

zawodów. 

 Każdy z zawodników zobowiązany jest do wykonywania poleceń sędziów. W przypadku 

sytuacji spornych rozstrzygnięcie zależy od organizatora. 

 Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w triathlonie wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami ,możliwość 

odniesienia obrażeń ciała, urazów fizycznych czy kontuzji. 

 Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył 

oraz ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i 

dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w zawodach wyłącznie na własną 

odpowiedzialność. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane 

przez uczestników triathlonu lub w których brali oni udział. 

 Każdy z zawodników musi posiadać sprawny technicznie rower oraz kask rowerowy. 

 Wszystkich uczestników triatlonu obowiązuje przestrzeganie poleceń Organizatorów i 

służb porządkowych. W przypadku nadzoru przez Policję miejsc niebezpiecznych, 

uczestnicy triathlonu zobowiązani są stosować się do poleceń funkcjonariuszy Policji, 

Straży lub Organizatora. 

 W trakcie triathlonu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie 

zaśmiecanie trasy triathlonu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać 

alkoholu oraz innych środków odurzających. 

 W przypadku wycofania się z triathlonu uczestnik powiadamia Organizatora. 

 Uczestnik wyraża zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych o 

których mowa w art. 23 oraz 27 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 j.t.) przez upoważnionych pracowników TCK w 

Trzebini w celu uczestnictwa w I Triatlonie Trzebinia. Wszyscy uczestnicy startując w 

triathlonie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu 

imprezy, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów. 

 Park rowerowy jest terenem zamkniętym, do którego prawo wstępu mają tylko zawodnicy 

z odpowiednim identyfikatorem. 

 Za sprzęt pozostawiony w parku rowerowym organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w triatlonie  jest 

równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość 

regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania. 

 Zawody odbędą się według przepisów  PZTri i ustaleń niniejszego regulaminu. 

 Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie od następstw  nieszczęśliwych 

wypadków NW. 

 Organizator zapewnia biuro depozytu.  



X. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:  

1. Triathlon (jazda na rowerze, bieg) odbędzie się z wykorzystaniem dróg w sposób  

szczególny.  Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa.  

2. Wszystkie pojazdy biorące udział w triathlonie będą oznakowane napisami 

ORGANIZATOR. 

3 Organizatorzy nie zapewniają wymiany części zapasowych do roweru podczas trwania 

triatlonu.   

XI. ZGŁOSZENIA: 

Organizator ustala limit zawodników na 360 osób. 

Zgłoszenia do zawodów dokonać można od stycznia  do 15 czerwca 2016 r lub do 

wyczerpania limitu zgłoszeń. wcześniejsze zgłoszenie udziału skutkuje mniejszą 

odpłatnością: 

a/do  – 20.02.2016 -40 zł 

b/od 21.02.- 20.03.2016- 50 zł 

c/od 21.03- 20.05.2016- 70 zł 

e/od 21.05- dnia zawodów – 150 zł. 

- elektronicznie zgłoszenie przez stronę www.tck.trzebinia.pl  

- przelanie opłaty startowej w wysokości podanej wyżej- na konto organizatora: 

Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini  ul. Kościuszki 74-    32-540 Trzebinia 

nr konta BS Chrzanów 63 8444 0008 0000 0084 7038 0002 

tytuł przelewu: opłata startowa I Triathlon Trzebinia; nazwisko i imię zawodnika, numer na 

liście zapisów 

Za pełne zgłoszenie uważa się zgłoszenie imienne oraz opłacenie opłaty startowej. Na liście 

startowej pojawią się tylko ci zawodnicy, którzy dokonają zgłoszenia i opłacą opłatę startową. 

Po wyczerpaniu limitu zgłoszeń panel rejestracji zostanie zamknięty.  

XII.OPŁATY WPISOWE: 

Każdego zawodnika obowiązuje opłacenie opłaty startowej zgodnie z sugestią terminową, 

płatne na konto podane powyżej. Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.  W 

przypadku rezygnacji ze startu złożonej do dnia 20 marca zwracana jest cała kwota 

wpisowego , a do 20 maja połowa opłaty startowej. Osoby potrzebujące fakturę są 

zobowiązane zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym. Faktura zostanie przesłana na 

podany wcześniej  adres e-mailowy.  

 

http://www.tck.trzebinia.pl/


XIII. NAGRODY:    Medale  są dla wszystkich, którzy ukończą triathlon. Nagrody pieniężne 

we wszystkich kategoriach: 

Kategoria mężczyzn (miejsca I-III) Kategoria kobiet (miejsca I-III) 

I 400 zł,-II 300zł,- III 200 zł,- 

Nagrody rzeczowe oraz puchar za miejsca I-III dla mieszkańców poszczególnych gmin 

Powiatu Chrzanowskiego (zameldowani). 

Nagrody okolicznościowe (najstarszy zawodnik, pierwsza kobieta z Trzebini).  

*) Przy mniejszej ilości uczestników w kategorii (mniej niż 5) organizator ma prawo zmiany 

wysokości nagród pieniężnych. 

Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma pamiątkową koszulkę, medal pamiątkowy, ciepły 

posiłek, wodę, komplet materiałów startowych, profesjonalną obsługę elektroniczną 

mierzenia czasu wraz z informacją SMS na podany telefon o uzyskanym wyniku. Po imprezie 

wyniki, certyfikat ukończenia oraz zdjęcia dostępne będą na stronach www.tck.trzebinia.pl 

XIV. ZAKWATEROWANIE: 

Istnieje możliwość zakwaterowania po wcześniejszej rezerwacji: 

1. Ośrodek Wypoczynkowy „Chechło” Paweł Życiński tel. (32) 612-13-08 

2. Ośrodek Wypoczynkowy Miejskiego Klubu Sportów Wodnych  

„Trzebinia” Adam Smyk tel. (32) 612-12-76 

3. Restauracja&Hotel Dwór Zieleniewskich tel. (32) 612-23-68 lub (32) 611-09-05 

4. Hotel Lir tel. (32) 210-93-99 lub (32) 210-97-33 

5. Karczma Gdzie Jadło Dobre i Swojskie Klimaty tel. (32) 753-51-51 

6. Motel Lech (Młoszowa) tel. (32) 627-81-05 lub (32) 627-81-08 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Zawody odbędą się bez względu na pogodę. 

Za rzeczy zaginione organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

Wyniki zawodów i certyfikat ukończenia dostępne będą na stronie www.tck.trzebinia.pl oraz 

www.wspolnatrzebinia.pl . Za wjazd samochodem na teren Ośrodka „Nad Chechłem” - 

pobierana jest opłata.  

Organizator serdecznie zaprasza do udziału w pierwszej edycji trzebińskiego triathlonu. 

Wyniki będą dostępne na stronie www.tcktrzebinia.pl oraz www.wspolnatrzebinia.pl  

Ostateczna interpretacja regulaminu i ewentualne protesty  należą do organizatora i sędziego 

głównego. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania ewentualnych zmian w niniejszym 

regulaminie. 

http://www.tck.trzebinia.pl/
http://www.wspolnatrzebinia.pl/
http://www.wspolna/

