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1. Zawodnicy wbiegaj¹cy na metê maja obowi¹zek
stosowaæ siê do poleceñ wolontariuszy,
2. Na mecie ka¿dy zawodnik otrzyma pami¹tkowy medal.
3. Po otrzymaniu medalu zawodnicy kieruj¹ siê do strefy
finishera
4. Na wejœciu do strefy finishera nale¿y oddaæ chip z etapu
biegowego.
5. Wstêp do strefy finishera maj¹ tylko zawodnicy.
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1. W miejscu wbiegu i wybiegu ze strefy zmian znajdowaæ
siê bêdzie bufet z wod¹ oraz owocami
2. Na etapie kolarskim bufet nie jest przewidziany.
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Liczymy, ¿e nasze piêkne i wymagaj¹ce trasy przypadn¹
Ci do gustu, a ca³a impreza zapadnie
g³êboko w Twojej pamiêci.
Oto Racebook, w którym znajdziesz wszelkie informacje
zwi¹zane z Duathlonem Przywidz.
Powodzenia i do zobaczenia na mecie!
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Szanowny zawodniku,
Mamy zaszczyt powitaæ Ciê na naszej imprezie

www.duathlonprzywidz.pl

RACEBOOK
HARMONOGRAM ZAWODÓW:
otwarcie biura zawodów i wydawanie pakietów
startowych
7:00-10:30 wstawienie rowerów do strefy zmian
10:30
start biegu dla m³odzierzy
10:45
start biegu na 10 km
11:00
start zawodników
11:30
start zawodów dla maluchów
14:00
dekoracja i rozdanie nagród

STREFA ZMIAN:

PRZEBIEG ZAWODÓW:

1. Wstawienie rowerów do strefy zmian odbywa siê tylko
w wyznaczonych w harmonogramie godzinach,
2. Zawodnik wchodzi do strefy zmian w zapiêtym kasku,
za³o¿onym numerem startowym i numerem
przyczepionym do sztycy roweru
3. Zawodnik ustawia rower na stanowisku oznaczonym
jego numerem startowym,
4. Wszelkie rzeczy tj. buty na zmianê, ubrania, bidony itp.
obowi¹zkowo nale¿y umieœciæ w koszu przypisanym do
stanowiska,
5. w razie w¹tpliwoœci, które stanowisko nale¿y do
zawodnika, nale¿y skonsultowaæ siê z wolontariuszem
lub sêdzi¹,

Etap biegowy:
1. Podczas startu, a w szczególnoœci podczas pierwszego
kilometra biegowego nale¿y zachowaæ szczególn¹
ostro¿noœæ.
2. Zawodnicy wolniejsi maj¹ obowi¹zek przepuszczaæ
zawodników szybszych.
3. Zabronione jest rozpychanie i popychanie innych
zawodników oraz utrudnianie innym biegu.
4. Etap biegowy otwiera i zamyka pilot na rowerze.

7:00-10:30

REJESTRACJA I ODBIÓR PAKIETÓW:
Podczas rejestracji zawodnik otrzymuje:
Numer startowy
• zawodnik umieszcza numer na pasku startowym lub
przypina agrafkami z przodu,
• zawodnik ma obowi¹zek posiadaæ przypiêty numer
startowy podczas wszystkich konkurencji Duathlonu,
• w przypadku posiadania paska startowego podczas etapu
rowerowego numer nale¿y przekrêciæ na plecy,
Numer na sztycê roweru:
• numer zawodnik umieszcza na sztycy roweru przed
wprowadzeniem go do strefy zmian,
• zawodnik ma obowi¹zek mieæ przyczepiony numer
na sztycy podczas trwania ca³ej imprezy,
• numer posiada wbudowany chip na etap kolarski, który
jest niezbêdny do sklasyfikowania zawodnika,
• numer jest zwrotny w momencie wyprowadzania roweru
ze strefy zmian
Elektroniczny chip
• zawodnik otrzyma chip przyczepiany do lewej kostki
• zawodnik ma obowi¹zek posiadaæ chip na wszystkich
etapach zawodów
• chip jest zwrotny na mecie zawodów

1. podczas wbiegu do strefy zmian nale¿y zachowaæ
szczególn¹ ostro¿noœæ.
2. Zawodnicy maja obowi¹zek œciœle przestrzegaæ poleceñ
wolontariuszy i sêdziów.
3. Zawodnicy wybiegaj¹c ze strefy na etap rowerowy maj¹
obowi¹zek posiadaæ zapiêty kask
4. Zawodnik wybiega z rowerem i mo¿e na niego wsi¹œæ
dopiero na oznaczonej belce.
5. Podczas zakoñczenia etapu rowerowego zawodnik ma
obowi¹zek zejœæ z roweru przed belk¹.
6. Zawodnik mo¿e zdj¹æ kask dopiero po wejœciu do strefy
zmian.

Etap kolarski:
1. Etap kolarski odbywa siê w formule non drafting
(zabrania siê je¿d¿enia dwójkami oraz w grupach).
2. Zawodnik wolniejszy ma obowi¹zek przepuœciæ
zawodnika szybszego.
3. Zawody odbywaj¹ siê przy zamkniêtym ruchu ulicznym.
4. Zawody nadzoruj¹ sêdziowie poruszaj¹cy siê na
motorach. Nale¿y œciœle przestrzegaæ ich poleceñ.
5. Miejsca szczególnie niebezpieczne oznaczone bêd¹
specjalnymi tablicami ostrzegawczymi.
6. Na ca³ej trasie nale¿y bezwzglêdnie poruszaæ siê tylko
prawym pasem ruchu.
7. Ca³y etap kolarski zawodnik ma obowi¹zek pokonywaæ
w zapiêtym kasku.

