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Regulamin Zawodów   

Duathlon Skoczów 2020 – VI edycja 

 

CEL IMPREZY: 

1. Popularyzacja biegania i kolarstwa wśród dzieci i dorosłych. 

2. Promowanie zdrowego, aktywnego sposobu spędzania czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. 

3. Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach. 

4. Promowanie i reklama usług związanych z działalnością Stadionu Miejskiego w Skoczowie.  

 

ORGANIZATOR:  

1. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 43-430 Skoczów, Górecka 2A, organizuje zawody pod nazwą 

Duathlon Skoczów 2020 – VI edycja – zwane dalej „Imprezą”. 

2. Impreza składa się z trzech elementów – biegu, jazdy na rowerze i ponownie biegu, które będą 

realizowane bezpośrednio po sobie bez zatrzymywania czasu.  

3. Dystanse biegów i jazdy na rowerze są określone w dziale „Kategorie i Dystanse”. Czas zawodnika 

będzie liczony od momentu startu do biegu poprzez jazdę na rowerze i wyłączony po ukończeniu 

drugiego biegu. 

4. Udział w zawodach jest bezpłatny. 

 

TERMIN i PROGRAM ZAWODÓW: 

1. Termin zawodów: 18 kwietnia 2020 roku (sobota).  

2. Biuro zawodów oraz start i meta znajdować się będzie na Stadionie Miejskim w Skoczowie, 43-430 

Skoczów ul. Sportowa 6. 

3. Zbiórka uczestników i zapisy w biurze zawodów w dniu zawodów – godz. 09:30 – 10:45. 

4. Rozpoczęcie wyścigów dla dzieci młodzieży do lat 17: 

a. godz. 11.00 – start kategoria D0 – D2 oraz C0 – C2, 

b. ok. godz. 11.30 – start kategoria D3 – D4 oraz C3 – C4. 

5. Rozpoczęcie wyścigów dla dorosłych: 

a. ok. godz. 12:15 – start kategoria – M0 – M2 oraz K0 – K2.  

6. Około godz. 14.00 – zamknięcie trasy zawodów i dekoracja zawodników.  

 

SZCZEGÓŁY PRZEBIEGU TRASY:  

1. Zawody zostaną przeprowadzone na Stadionie Miejskim w Skoczowie i terenach wokół stadionu – 

ścieżki rowerowe i piesze. 

2. Trasy zostaną oznakowane oraz zabezpieczone przez osoby porządkowe lub inne służby.  

3. Na trasach zawodów mogą występować odcinki niebezpieczne. Organizator zastrzega sobie możliwość 

zmiany trasy.   

4. Na trasach będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane 

dyskwalifikacją.  

5. Starty dla poszczególnych grup wiekowych odbędą się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie 

prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie 

technicznej w dniu zawodów. O ustawieniu na starcie zdecyduje sędzia główny zawodów.  

6. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do 

zachowania podstawowych zasad kultury. 

 

KATEGORIE i DYSTANSE: 

 

Kategoria Bieg I Rower Bieg II 

D0 dziewczyny, rocznik 2013 i młodsze 800m 2500m 300m 

D1 dziewczyny, rocznik 2012 do 2011 800m 2500m 300m 

D2 dziewczyny, rocznik 2010 do 2009 800m 2500m 300m 

D3 dziewczyny, rocznik 2008 do 2007 1500m 5000m 800m 

D4 dziewczyny, rocznik 2006 do 2005 1500m 5000m 800m 
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C0 chłopcy, rocznik 2013 i młodsi 800m 2500m 300m 

C1 chłopcy, rocznik 2012 do 2011 800m 2500m 300m 

C2 chłopcy, rocznik 2010 do 2009 800m 2500m 300m 

C3 chłopcy, rocznik 2008 do 2007 1500m 5000m 800m 

C4 chłopcy, rocznik 2006 do 2005 1500m 5000m 800m 

K0 kobiety, rocznik 2004 do 1991 3000m 10000m 1800m 

K1 kobiety, rocznik 1990 do 1981 3000m 10000m 1800m 

K2 kobiety, rocznik 1980 i starsze  3000m 10000m 1800m 

M0 mężczyźni, rocznik 2004 do 1991 3000m 10000m 1800m 

M1 mężczyźni, rocznik 1990 do 1981 3000m 10000m 1800m 

M2 mężczyźni, rocznik 1980 i starsi 3000m 10000m 1800m 

 

POMIAR CZASU: 

Pomiar czasu: ręczny.   

  

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW: 

1. Medale oraz dyplomy dla I, II i III miejsca. 

2. Zabezpieczenie medyczne. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. Warunkiem udziału w imprezie jest zgłoszenie w dniu zawodów uczestnictwa zawodnika, poprzez 

podpisanie i oddanie w biurze zawodów formularza zgłoszenia (formularz zgłoszenia część A). 

2. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w 

imprezie (formularz zgłoszenia – część B, wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni). 

3. Osobiste oddanie w biurze zawodów wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia jest 

równoznaczne z udziałem w imprezie. 

4. Za zgodność danych zamieszczonych w formularzu zgłoszenia odpowiada osoba podpisująca. 

5. Uczestnik imprezy jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem, a w szczególności z warunkami 

uczestnictwa w imprezie. 

6. Formularz zgłoszenia dostępny będzie w biurze zawodów w dniu imprezy. Druki można także pobrać ze 

strony www.basendelfin.pl  

7. Zawodnicy od startu do mety w części rowerowej poruszają się w kaskach sztywnych, a ich rowery 

muszą być sprawne. Zawodnik nie posiadający kasku nie zostanie dopuszczony do startu. Zalecane jest 

posiadanie rowerów górskich. 

 

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW IMPREZY ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA: 

1. Zawody będą prowadzone na zasadzie rywalizacji sportowej. 

2. Na ścieżce rowerowej wzdłuż korony wału rzeki Wisły, uczestnicy zawodów są zobowiązani do 

zachowania szczególnej ostrożności i nie mogą zagrażać innym uczestnikom ruchu. 

3. Zawody będą odbywały się przy nieograniczonym ruchu pieszym i rowerowym, pod opieką Straży 

Miejskiej oraz innych służb. Uczestnicy zawodów powinni zachować szczególną ostrożność, szczególnie 

zwracać uwagę na rowerzystów. 

4. Ponadto uczestnicy zawodów zobowiązani są do:  

a. przestrzegania regulaminu, 

b. podporządkowania się decyzjom wszystkim służbom porządkowym na wyznaczonej trasie 

zawodów oraz kierownictwa biegu, 

c. posiadania właściwego do warunków atmosferycznych ubioru, 

d. poruszania się po ściśle wyznaczonej trasie.  

5. Nie dopuszczalne jest przepychanie lub gwałtowne przemieszczanie się w grupie. 

6. Podczas zatrzymania zawodnika nie należy tarasować drogi. Postój zawodnika należy organizować na 

poboczu chodnika, ścieżki itp. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Indywidualne ubezpieczenie NW pozostawia się do uznania uczestnika. 
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2. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza podpisując czytelnie 

oświadczenie o zdolności do udziału w imprezie. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w 

imprezie, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w 

imprezie oraz, że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie 

wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała 

i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w imprezie 

mogą wiązać się inne, niemożliwe w danej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie 

oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył, ocenił zakres i charakter ryzyka 

wiążącego się z udziałem w imprezie i startuje dobrowolnie. 

3. We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator. 

4. Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas imprezy. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie 

koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora. 

5. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych 

poszczególnych uczestników, biorących udział w imprezie. Wizerunki i dane uczestników pozyskane w 

trakcie imprezy mogą być wykorzystane w materiałach promujących imprezę  i wydarzeniach jej 

towarzyszących, w tym w szczególności materiałach prasowych, radiowych, telewizyjnych, 

internetowych, innych materiałach graficznych. Uczestnikowi imprezy nie przysługują z tego tytułu 

żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i 

danych osobowych. 

6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz 

warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności. 

7. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w imprezie w trakcie jej trwania powinien bezzwłocznie 

zgłosić ten fakt w biurze zawodów.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania 

uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.  

10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy. 


