
Regulamin I Mini Triathlonu Niemodlińskiego 

 

 
Hasło imprezy:     Żyj z mocą 
 
Cele imprezy: 

1. popularyzacja pływania, biegania i jazdy na rowerze  
2. pobudzenie integracji i więzi rodzinnych 
3. zdrowy styl życia bez używek 
4. zachęcenie  do uprawiania triathlonu  
5. wyłonienie najlepszych zawodników  
6. spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu 
7. promocja Gminy Niemodlin 

Patronat Honorowy:  
 

BURMISTRZ  NIEMODLINA  PAN MIROSŁAW STANKIEWICZ 
 
Organizatorzy: 
 
Gmina Niemodlin 
 OSiR Niemodlin, 
 Szkółka Pływacka Ośmiorniczka 
 
Miejsce i czas: 
 
Niemodlin ul. Daszyńskiego – Teren obok basenu kąpielowego 
  
Niedziela 17 czerwca 2012, godz.09.00 - start mini triathlonu 
 
Kategorie wiekowe: ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ START TYLKO JEDNEJ 
KATEGORII OPEN. Wystartować mogą kobiety i mężczyźni , którzy ukończyli 
16 lat. 
 
  
Dystanse i trasy mini triathlonu: 
 
Pływanie: 300 m, w akwenie basenu odkrytego – trzy długości basenu. Uwaga: 
głębokość wody 1,8 m – 3,00 m. , zabezpieczenie: ratownicy WOPR. 
Kolarstwo: 9,00 km, trasa pofałdowana, techniczna, z licznymi zakrętami, po 
alejkach leśnych; organizator dopuszcza jazdę zarówno na rowerach szosowych 
(wskazane szerokie opony, miękkie przełożenia i dobra technika jazdy), jak i 
górskich- w ramach jednej klasyfikacji.  OBOWIĄZEK POSIADANIA KASKU !!! 
Bieg: 3 km, na podłożu miękkim, po alejkach leśnych. 
 
Sędzia Główny:  Bartosz Wajman 
 
Zasady rywalizacji określone są przez Przepisy Sportowe PZTri ( www.triathlon.pl ) 
Sporne kwestie sportowe rozstrzyga Komisja Apelacyjna w składzie:  Sędzia Główny, 
Dyr. OSiR Krzysztof Kubiak, członek komisji Marcin Janik. 

http://www.triathlon.pl/


Program: 
8.00 – 8.45 weryfikacja zgłoszeń w Biurze Zawodów – Basen Kąpielowy Niemodlin 
ul. Daszyńskiego – Biuro Basenu 
8.45 – Otwarcie zawodów 
9.00 – start pływania  
ok.9.45 – finisz biegu pierwszych zawodników 
10.30 – dekoracja zwycięzców 
 
Organizator zapewnia: nagrody (puchary, dyplomy medale oraz nagrody rzeczowe 
za zajęcie trzech pierwszych miejsc w kategorii kobiet i mężczyzn), napoje . 
 
Wymagania: 
 licencja triathlonowa lub aktualne badania lekarskie lub zgoda rodziców dla 
zawodników niepełnoletnich lub oświadczenie o stanie zdrowia i braku 
przeciwwskazań do startu w zawodach,  kask kolarski, sprawny technicznie rower, 
zgłoszenie podpisane przez zawodnika (dla osób niepełnoletnich – przez opiekuna 
prawnego); 
 
1.Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne, dlatego też każdy startuje na własną 
odpowiedzialność.!!! Organizator nie ubezpiecza startujących.!!! 
 2.Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest podpisem złożonym na 
formularzu 
zgłoszeniowym; 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w zawodach osób 
chorych i 
ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy 
oraz 
koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zawodach, z dojazdami na i z zawodów 
włącznie. 
5. Zaleca się, by zawodnicy biorący udział w zawodach poddali się badaniom 
lekarskim 
stwierdzającym ich dobry stan zdrowia oraz na czas zawodów ubezpieczyli się od 
następstw NW. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku 
utraty 
mienia w trakcie trwania zawodów, za wyjątkiem rowerów wprowadzonych do strefy 
zmian zgodnie z regulaminem zawodów; 
 
Wpisowe: 20 PLN w biurze zawodów: 
 
Partner medialny:  

 PULS NIEMODLINA 

Zgłoszenia : 
(na załączonym formularzu ) przyjmowane będą do dnia 15.06.2012 w biurze OSiR w 
Niemodlinie przy ul. Reymonta 11, weryfikacja zgłoszeń w dniu zawodów od godz. 
8.00 po wpłaceniu wpisowego. 
 
pocztą: OSiR Niemodlin 49-300 Niemodlin ul. Reymonta 11  



 
 lub e-mail: osirniemodlin@wp.pl 
  
W razie pytań Tel. Kontaktowy OSiR 77/ 4600124 lub 668855115 
 
Do zobaczenia w Niemodlinie w dniu 17.06.2012R 

mailto:osirniemodlin@wp.pl

