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Regulamin Zawodów  

IV Duathlon Skoczów 2018 

 

ORGANIZATOR: 

1. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 43-430 Skoczów, Górecka 2A 

 

CEL IMPREZY: 

1. Popularyzacja zdrowego stylu życia i sportowego spędzania czasu wolnego, 

2. Popularyzacja biegania i kolarstwa wśród dzieci i dorosłych, 

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

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

 

DATA IMPREZY I MIEJSCE STARTU: 

Termin zawodów: 14 kwietnia 2018 roku (sobota). 

Miejsce zawodów – Stadion Miejski „Beskid” im. R. Kukucza w Skoczowie, ul. Sportowa 6, ścieżki rowerowe i 

tereny zielone w pobliżu stadionu. 

 

BIURO ZAWODÓW 

1. Biuro zawodów znajdować się będzie na Stadionie Miejskim w Skoczowie, 43-430 Skoczów 

ul. Sportowa 6. 

2. Zbiórka i zapisy w biurze zawodów od godz. 10.00, rozpoczęcie zawodów o godz. 11.00 (start 

indywidualny według kategorii od najmłodszych). 

3. Start i meta na Stadionie Miejskim w Skoczowie, ul. Sportowa 6. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. Indywidualne ubezpieczenie NW pozostawia się do uznania uczestnika. 

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

muszą być sprawne. Zalecane jest posiadanie rowerów górskich. Zawodnik nie posiadający kasku nie 

zostanie dopuszczony do startu. 
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie własnoręczne podpisanie formularza zgłoszenia 

biorącego udział w biegu (formularz zgłoszenia – część A). Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić 

pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu (formularz zgłoszenia – część B).  

4. Formularz zgłoszenia dostępny będzie w Biurze zawodów w dniu imprezy, tj. 14 kwietnia 2018r. Druki 

można także pobrać ze strony www.basendelfin.pl 
5. Za zgodność danych zamieszczonych w zgłoszeniu odpowiada osoba podpisująca. 

6. Udział w zawodach jest bezpłatny. 

 

POMIAR CZASU I MIEJSCA NA MECIE 

Pomiar czasu: ręczny.  

 

PROGRAM ZAWODÓW 

Dzień imprezy: 

1. godz. 10:00 – 10:45 – zapisy w biurze zawodów w dniu zawodów, 

2. godz. 11:00 – 12:00 – wyścigi dla dzieci młodzieży do lat 17 (kategoria D0 – D3),  

3. godz. 12:15 – wyścigi dla dorosłych (kategoria (M0 – M2 oraz K0 – K2); 

4. godz. 14.00 – zamknięcie trasy zawodów,  

5. ok. godz. 14.00 – wręczenie dyplomów i pucharów. 

 

DYSTANS (łącznie dla części rowerowej i biegowej) 

1. Dzieci (kategoria D0 – D2): 1bieg 800m+rower 2500m+2bieg 300m. 

2. Młodzież (kategoria D3): 1bieg 1500m+rower 5000m+2bieg 800m. 

3. Dorośli (kategoria M0 – M2 i K0 – K2): 1bieg 3000m+rower 10000m+2bieg 1800m. 

 

 

http://www.basendelfin.pl/
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KATEGORIE: 

Dzieci i młodzież (osobno dziewczyny i chłopcy): 

1. D0 dzieci w wieku 7 lat i młodsi, 

2. D1 dzieci w wieku 8 do 9 lat, 

3. D2 dzieci w wieku 10 do 11 lat,  

4. D3 młodzież w wieku 12 do 14 lat. 

Mężczyźni 

1. M0 w wieku 15 do 19 lat, 

2. M1 w wieku 20 do 29 lat, 

3. M2 w wieku + 30 lat i starsi. 

Kobiety 

1. K0 w wieku 15 do 19 lat, 

2. K1 w wieku 20 do 29 lat, 

3. K2 w wieku + 30 lat i starsze. 

 

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. 

 

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 

1. Zabezpieczenie medyczne, 

2. Puchary i dyplomy dla zwycięzców oraz dyplomy dla II i III miejsca. 

 

RUCH DROGOWY: 

1. Zawody odbywać się będą przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie 

niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu. 

2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z 

pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. 

3. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i 

bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 

 

INFORMACJE KOŃCOWE  

1. Każdy pełnoletni uczestnik zawodów bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi 

odpowiedzialność prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. 

2. Za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone odpowiadają 

rodzice lub prawni opiekunowie. 

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

warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością 

niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru zawodów. 

5. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania zawodów. Uczestnik jest 

odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego 

współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący zawody. 
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6. Poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia zawodnika, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w 

szczególności warunki uczestnictwa w zawodach i zgłasza swoje uczestnictwo w w/w zawodach.  

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, 

wyrażona w formie pisemnej. 

7. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie ich trwania zawodów, powinien 

bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie zawodów lub w biurze zawodów. 

8. Uczestnik wypełniając oświadczenie zawodnika oświadcza, że dane w nim zawarte są zgodne z prawdą, że 

zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu oraz zapewnia, że stan zdrowia, w jakim się 

znajduje umożliwia udział w zawodach. 

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

10. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

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

uzasadnionych zmian w dowolnym momencie. 


