KOCIEWSKI CROSS TRIATHLON – GŁUCHE LODGE SPORT - 7 SIERPNIA 2022
I. ORGANIZATORZY
1. Głuche Lodge Sport
II. CEL
1. Upowszechnienie triathlonu jako dyscypliny sportu i formy ruchu.
2. Promocja Kociewia, oraz powiatu starogardzkiego.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Kociewia i Powiatu
Starogardzkiego.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Impreza odbędzie się w dniach 07.08.2022 (niedziela)
2. Start i strefa zmian znajdować się będzie nad jeziorem Głuche na terenie ośrodka Głuche Lodge.
3. Meta, strefa finiszera, kibica znajdować się będą nad jeziorem Głuche.
4. Biuro zawodów będzie się znajdować się na terenie ośrodka Głuche Lodge.
IV. PROGRAM IMPREZY
1. Start GŁÓWNY godz. 11.00, a start MINI godz. 9.00
2. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany programu imprezy bez podania przyczyny.
V. DYSTANS I TRASA
1. Impreza cross triathlon zostanie rozegrana na dystansie głównym (0,4 km-10 km-4 km) i dystansie
mini 2- (0,2 km-5 km-2 km)
2. Pływanie na dystansie 400m i 200 m. Start z wody. Pianki dozwolone.400 m zostanie rozegrane na 2
pętlach (200 m). 200 m zostanie rozegrane na płytkiej wodzie (możliwość chodzenie) pętla 2x100 m.
3. Rower na dystansie 10km (2 pętle po 5 km), 5 km (1 pętle po 5 km). Trasa cross, las, pofałdowana.
Pomiar trasy GPS. Oznaczenia długości trasy co 1 km. Kask obowiązkowy. Na części trasy rowerowej
zawodnicy są zobowiązani do poruszania się lewą stroną trasy (biegowej i rowerowej) oraz do
bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
4. Bieg zostanie rozegrany (4 km - 2 pętle po 2 km), (2 km - 1 pętle po 2 km). Oznaczenia trasy biegowej co
1 km.
5. Limit czasu ukończenia zawodów – brak.
VI.BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów będzie mieściło się na terenie prywatnego ośrodka przy jeziorze Głuche.
2. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem
oraz podpisaną kartę zawodnika z oświadczeniem o starcie z własnej woli. Osoby, które w dniu zawodów
nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę
rodzica lub opiekuna prawnego na udział w imprezie.
3. Biuro czynne od godz. 7.30 do 8.30 dla dystansu mini. Od 9.00 do 10.30 dla dystansu głównego.
VII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA
1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana , a na mecie dodatkowo
posiłek .
VIII. TOALETY PRZENOŚNE
1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach parkingu.
IX. POMIAR CZASU
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie prze GŁUCHE LODGE SPORT.
X. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe (decyduje rok urodzenia)

DYSTANS GŁÓWNY
K,M
K,M
K,M
K,M
K,M
K,M

15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-99

DYSTANS MINI
K,M
K,M
K,M
K,M
K,M

12-15
16-19
20-39
40-59
60-99

XI. NAGRODY
1. Pierwsi zawodnicy i pierwsze zawodniczki (miejsca 1-3) kategorii OPEN otrzymają pamiątkowe
statuetki na dystansie dłuższym i dystansie mini.
2. W kategorii wiekowej statuetki tylko za zajęcie 1 miejsca.
3. Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma okolicznościowy medal.
XII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach KOCIEWSKI CROSS TRIAHLON 2022 mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu
startu, mają ukończone 16 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą kartę
startową wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli.
2. W zawodach MINI KOCIEWSKI CROSS TRIAHLON 2022 dozwolony jest udział zawodników, którzy w dniu
zawodów będą mieli ukończone 12 lat, przedstawią dokument tożsamości wraz ze zdjęciem, podpiszą
kartę zawodnika oraz dostarczą pisemną zgodę rodziców na druku przygotowanym przez organizatora
imprezy. .
XIV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do III KOCIEWSKIEGO CROSS TRIATHLON GŁUCHE 2022 będą przyjmowane jedynie za
pośrednictwem oficjalnej strony internetowej.
2. Opłatę startową należy dokonać podczas zapisów na zawody przez system płatności online.
5. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
6. 7. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi
otrzyma na liście startowej status Zatwierdzony.
8. Obowiązuje limit uczestników 40 osób w dystansie GŁÓWNYM i 40 osób w dystansie MINI.
10. W przypadku osiągnięcia limitu uczestników każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie
umieszczona na liście rezerwowej.
11. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 04.08.2022 lub do wyczerpania limitu miejsc, po tym terminie
zgłoszenie do imprezy będzie możliwe tylko w biurze zawodów, pod warunkiem dostępności miejsc.
13. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy.
XV. WPISOWE
1. W zawodach obowiązują opłaty startowe. Wysokość opłat wynosi 60 zł
2. Termin wpłaty rozumiany jest jako data zaksięgowania przelewu na koncie organizatora.

XVI. DEPOZYT
1. Depozyt dla Uczestników znajdować się będzie w pobliżu wejścia do strefy zmian w oznakowanym
miejscu.
2. Depozyt czynny będzie w dniu Imprezy
3. Uczestnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w worki, oznaczone numerem startowym.
4. Wydawanie worków z depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.

5. W przypadku zagubienia numeru startowego worek z rzeczami Uczestnika pozostawiony w depozycie
zostanie wydany za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem Uczestnika.
XVII. WYNIKI
1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie www.elektronicznezapisy.pl
XVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia
zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101
poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w
imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której
zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. Przez przekazanie do
Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża
zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do
uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby
administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,
Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w
dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu
startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z
ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883.
Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
XX. UWAGI KOŃCOWE
1. Odbiór pakietów startowych będzie w Biurze Zawodów.
2. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy, pamiątkową koszulkę, bon na
posiłek po zawodach. Dodatkowo każdy zawodnik, który ukończy imprezę otrzyma pamiątkowy medal
3. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
5. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.
6. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia
nagród.
7. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy startu zawodnika, który swoim zachowaniem na
wcześniejszych imprezach nie prezentował postawy sportowej i swoim zachowaniem i sposobem bycia
obrażał innych zawodników. W takiej sytuacji zawodnik otrzyma pełny zwrot opłaty startowej. 14. W
przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz,
burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, przełożenie jej na inny
termin lub zmiany formuły / dystansu zawodów. Decyzja organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
10. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za
sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych
(w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
11. Zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego liczenia własnego okrążenia.

