
  
OOTTWWAARRTTEE  MMIISSTTRRZZOOSSTTWWAA  ŻŻYYWWCCAA    

oorraazz  MMIISSTTRRZZOOSSTTWWAA  ŚŚLLĄĄSSKKAA  ww  TTRRIIAATTHHLLOONNIIEE    
ŻYWIEC – 2 września 2018 r.   

 

II..  OORRGGAANNIIZZAATTOORR 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu, 

ul. Zielona 7 ; tel / fax  33 861-47-01 lub 733-921-630 

e-mail: imprezy@mosir-zywiec.pl, www.mosir-zywiec.pl 
 

IIII..  DDAATTAA  ii  MMIIEEJJSSCCEE  

Niedziela, 2 września 2018 roku – ŻYWIEC 

START  I  META - Plaża Miejska w Żywcu, ul. Św. Wita (3 km od Rynku w Żywcu) 

START – TRIATHLON  godzina 11:00 

 

IIIIII..  DDYYSSTTAANNSSEE    

Dla wszystkich kategorii wiekowych:  

 PŁYWANIE 600 m jezioro, start z wody, trasa pływacka mierzona GPS, organizator zaleca 

użycie pianek niemniej ostateczna decyzja należy do Sędziego Głównego zawodów 

(temperatura  wody z ubiegłego roku to 18,6° C) 

 ROWER  15 km 3 pętle po 4 km plus dojazdy, nawierzchnia asfaltowa, pofałdowana; 

posiadanie kasku – obowiązkowe 

 BIEG  3 km - pętle po 1 km, nawierzchnia trawiasta, żwirowa, asfaltowa. 
 

IIVV..  KKAATTEEGGOORRIIEE  WWIIEEKKOOWWEE  --  TTRRIIAATTHHLLOONN  

Kobiety i mężczyźni 

JUNIOR MŁ.   od 16 do 17 lat (roczniki 2002 – 2001) 

JUNIOR   od 18 do 19 lat (roczniki 2000 – 1999) 

MŁODZIEŻOWIEC  od 20 do 23 lat (roczniki 1998 – 1995) 

SENIOR   od 24 do 39 lat (roczniki 1994 – 1979) 

WETERAN I   od 40 do 49 lat (roczniki 1978 – 1969) 

WETERAN II   od 50 do 59 lat (roczniki 1968 – 1959) 

WETERAN III              od 60 lat (rocznik 1958  i starsi) 

UWAGA !  

Klasyfikacja w grupach wiekowych prowadzona będzie pod warunkiem startu w danej grupie co 

najmniej 5 zawodników / zawodniczek 

  

VV..    UUCCZZEESSTTNNIICCTTWWOO  

1. Każdy z uczestników pełnoletnich startuje na własną odpowiedzialność co potwierdza własnoręcznym 

podpisem w biurze zawodów (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 12.09.2001 Dz. U. nr 101 poz. 1095) . 

2. W zawodach triatlonowych mogą uczestniczyć osoby, które: 

 w dniu zawodów ukończyły 16 lat, 

 przedstawią ważne badanie lekarskie, 

 przedstawią pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na start (dotyczy osób niepełnoletnich), 

 dokonają terminowego zgłoszenia, 

 uiszczą opłatę startową. 
 

VVII..  ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIAA    

Do dnia 27.08.2018 roku: 

Zgłoszenia internetowe formularz zgłoszeniowy na stronie: www.mosir-zywiec.pl  

W dniu zawodów 02.09.2018 roku: 

Biuro Zawodów Plaża Miejska w Żywcu, ul. Św. Wita, w godzinach od 09:00 do 10:00. 

mailto:imprezy@moosir-zywiec.pl
http://www.mosir-zywiec.pl/
http://www.mosir-zywiec.pl/


  

VVIIII..  WWPPIISSOOWWEE  

TRIATHLON - 50 zł (data wpływu na rachunek bankowy MOSiR-u w Żywcu) 

Wpisowe w  wysokości 50 zł od zawodnika należy uregulować do 27.08.2018r.: 

- przelewem na rachunek bankowy – nr konta: BANK PKO S.A.O/Żywiec 56 1240 4142 1111 0000 

4826 6037, tytułem: „Triathlon”  +  imię i nazwisko zawodnika biorącego udział w zawodach, 

- przekazem pocztowym (w biurze zawodów należy okazać potwierdzenie wpłaty), tytułem: 

„Triathlon” + imię i nazwisko zawodnika biorącego udział w zawodach 

- gotówką w Centrum Informacji Kulturalno-Turystycznej w Żywcu, ul. Zamkowa 2, od 

poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-16:00,  tel: 33 861 43 10. 
Każdy zawodnik który dokonał wpłaty po wyznaczonym terminie zobowiązany jest do okazania dowodu 

wpłaty w biurze zawodów.  

Zawodnicy, którzy nie uiścili opłaty startowej w określonym terminie będą ją mogli uregulować w dniu 

zawodów w biurze zawodów. Opłata startowa w takim przypadku wynosi 100 zł.  

Wpisowe nie podlega zwrotowi. 
 

VVIIIIII..    NNOOCCLLEEGGII  

Można zarezerwować np: 

 Schronisko Młodzieżowe ul. Komisji Edukacji Narodowej 3 w Żywcu - tel. 33 861 26 39       

 Ośrodek Szkolenia  Żeglarskiego PK w Żywcu ul. Św. Wita 73 - tel. 603 855 912                 

 Zajazd Beskidy ul. Kopernika 52 w Żywcu - tel. 33 861 16 15 

 Hostel Corner ul. Kościuszki 12 w Żywcu – 600 922 880.           
  

IIXX..  NNAAGGRROODDYY  TTRRIIAATTHHLLOONN  

 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsca I, II, III – puchar 

 za zajęcie miejsca I w kategorii wiekowej – puchar 

 za zajęcie miejsca I, II, III w kategorii wiekowej – nagroda rzeczowa 

Każdy uczestnik zawodów otrzyma gorący posiłek po zawodach.      
 

XX..  PPRROOGGRRAAMM    ZZAAWWOODDÓÓWW  

Godz. 09:00 - 10:00 – weryfikacja zgłoszeń, odbiór numerów startowych 

Godz. 10:00 do 10:30 – wprowadzanie rowerów do strefy zmian 

Godz. 10:30 do 10:45 – odprawa techniczna dla zawodników i trenerów – OBOWIĄZKOWA 

Godz. 10:45 – uroczyste otwarcie zawodów przez Burmistrza Miasta Żywca 

Godz. 10:50 – przygotowanie do startu, rozgrzewka 

Godz. 11:00 – START do Triatlonu 

Godz.  11:42 do 12:15 – oczekiwanie na zawodników na mecie (limit czasu: 75 minut) 

Godz. 12:30 do 13:00 – wspólny posiłek dla zawodników 

Około godziny 13:15 – oficjalne ogłoszenie wyników, rozdanie pucharów i nagród 

  

XXII..  PPOOSSTTAANNOOWWIIEENNIIAA  KKOOŃŃCCOOWWEE 
1. Zawody zostaną rozegrane: 

a) przy ruchu ograniczonym 

b) zgodnie z aktualnymi przepisami PZTri i powyższym regulaminem. 

2. Zawodnik zobowiązany jest zapoznać się z trasą zawodów. 

3. Wszyscy zawodnicy na czas trwania zawodów ubezpieczeni będą od NNW. 

4. Uczestnicy zawodów winni bezwarunkowo przestrzegać regulaminu zawodów i zasad fair play, przepisów ruchu drogowego, 

stosować się do poleceń sędziów, organizatorów i służb porządkowych. 

5. Drafting jest dozwolony. Zawodnikowi nie wolno korzystać z indywidualnych serwisów w czasie trwania zawodów. Przebieranie i 

wszelkie naprawy rowerów zawodnik wykonuje sam. 

6. Za sprzęt pozostawiony w strefie zmian nie na swoim stanowisku organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

7. Odbiór sprzętu ze strefy zmian najpóźniej do godziny 13:00.   

8. Pomoc udzielana zawodnikowi podczas zawodów przez inne osoby lub inne naruszenia przepisów i zarządzeń spowoduje 

dyskwalifikacje zawodnika. 

9. Sędzia Główny i Sędziowie konkurencji rozstrzygają ostatecznie o wykluczeniu zawodnika z zawodów. 

10. Zawodnik wycofując się z zawodów z jakiegokolwiek powodu winien niezwłocznie powiadomić o tym sędziego konkurencji. 

11. Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny. 

12. Limit zawodników wynosi: 120 osób. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu. 

14. Wszelkie zmiany w regulaminie podawane będą w komunikatach sędziowskich oraz organizatora. 

15. Limit pływania 20 minut. 

16. Organizator zapewnia pakiety startowe dla zawodników, którzy  zgłosili się do dnia  27.08.2018 r.  


