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Regulamin ¼ Iron Man

8.

Grupa Azoty Triathlon Radłów IV 2018
I CEL IMPREZY
1.
2.
3.

Popularyzacja triathlonu jako jednej z form
zdrowego i aktywnego stylu życia.
Promocja triathlonu wśród mieszkańców powiatu
tarnowskiego.
Promocja gminy Radłów jako miejsca atrakcyjnego
dla turystów i ludzi uprawiających sport.

II ORGANIZATOR
1.

Fundacja TRI SPORT

9.

Strefa zmian zlokalizowana będzie na terenie
zalewu. W strefie znajdować się mogą tylko
zawodnicy z numerami startowymi.
Strefa mety usytuowana będzie na terenie zalewu.

VI LIMITY CZASOWE
1. Na dystansie 1/4 IM obowiązywać będą
następujące limity czasowe:
 Pływanie: 45 min,
 Pływanie i rower: 3 godz.
 Limit ukończenia zawodów: 5 godz.
2. Po przekroczeniu limitu czasu zawodnicy nie
zostaną ujęci w klasyfikacji triathlonu.
W sytuacjach szczególnych Organizator zastrzega
sobie prawo wydłużenia limitu czasowego.

a. Tarnów
III PATRONAT
1.

Burmistrz Gminy Radłów

IV TERMIN I MIEJSCE
8.07.2018 roku (NIEDZIELA), godzina 12.00 , Zalew Radłów
- "Katamaran" Ośrodek Wypoczynkowo – Wędkarski
V DYSTANS I TRASA
1.

2.



3.

4.

5.
6.

7.

Zawody triathlonowe rozegrane zostaną na
dystansie:
¼ IM – indywidualnie i sztafeta (3 uczestników:
pływak, rowerzysta, biegacz)
¼ Iron Man rozgrywana będzie:
Pływanie 1/4 IM – 950 m
Rower 1/4 IM 45 km – ( 2 pętle po 22,50 km);
Bieg crossowy 1/4 IM - 10,5 km – (4 pętle po 2,6
km)
Pływanie start z brzegu. Spodziewana temperatura
wody ok. 21°C. Głębokość jeziora do 20m. Zalecany
start w piankach.
Rower - trasa drogą publiczną w ruchu
zamkniętym. Kask obowiązkowy na całej trasie
kolarskiej. Uczestnicy stosują się do zasad ruchu
drogowego. Dozwolone rowery do jazdy na czas i
kierownice triathlonowe. Zawody w konwencji
bez draftingu!
Przewyższenie na jednej pętli – 10 m.
Bieg o charakterze crossowym. Trasa zróżnicowana
z przewagą nawierzchni asfaltowej.
Trasa będzie oznakowana, na stałe. Zabezpieczona
przez sędziów, ratowników medycznych, WOPR
oraz obsługę techniczną.
Na każdej pętli trasy biegowej i kolarskiej
zlokalizowane będą punkty żywieniowe
zaopatrzone w wodę i napoje izotoniczne.

VII OPŁATY STARTOWE
Dystans 1/4 IM:
229 zł - do 28.02.2018
269 zł - 1.03.2018 - 31.05.2018
299 zł - 1.06.2018 - 30.06.2018
500 zł - 1-8.07.2018
Dystans Sztafety (1/4 IM ):
329 zł - do 28.02.2018
369 zł - 1.03.2018 - 31.05.2018
399 zł - 1.06.2018 - 30.06.2018
600 zł - 1-8.07.2018
1.
2.

3.

4.

5.

6.









Termin wpłaty rozumiany jest jako data wpłaty
przelewu na konto Organizatora.
Wpłaty należy kierować poprzez serwis
transakcyjny na stronie zapisów:
elektronicznezapisy.pl
3. W przypadku zgłoszeń po 30.06.2018r.
Organizator nie gwarantuje zawodnikowi
otrzymania pełnego pakietu startowego.
Organizator wystawia rachunek wyłącznie na
żądanie przesłane mailem, w terminie do 7 dni od
daty zaksięgowania opłaty startowej na koncie.
W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie
Organizator nie zwraca wniesionej opłaty
startowej.
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
oznakowaną trasę Grupa Azoty Triathlon Radłów,
system elektronicznego pomiaru czasu z
wykorzystaniem chipów,
numery startowe,
zabezpieczenie medyczne,
zabezpieczenie ratownicze – WOPR, PSP,
wsparcie i pomoc służb Organizatora w sytuacjach
tego wymagających, obsługę
wolontariuszy i dozór pracowników ochrony
mienia (strefa zmian),
prawo do korzystania z bufetów na trasie,
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posiłek regeneracyjny po imprezie,
pamiątkowy medal,
pamiątkę z logo zawodów,
nagrody dla zwycięzców.

VIII ZGŁOSZENIA
1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które
najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat
i w Biurze Zawodów przedstawią swój dowód
tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą
oświadczenie o starcie z własnej woli.
2. Zgłoszenia do Grupy Azoty Triathlon Radłów
przyjmowane są za pośrednictwem strony
internetowej http://elektronicznezapisy.pl/
3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie
umieszczony na liście startowej.
4. O terminie zgłoszenia decyduje data WPŁYWU
wpłaty wpisowego poprzez serwis transakcyjny
zapewniony przez http://elektronicznezapisy.pl/
5. Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu
startowego dla osób zgłaszających się po
30.06.2018r. Ostateczne zamknięcie list
startowych nastąpi 8 lipca 2018 r. o godz. 09:59.
6. Potwierdzeniem udziału w Grupa Azoty Triathlon
Radłów jest rejestracja, dokonanie opłaty
wpisowego, odbiór i rejestracja chipa oraz start
w imprezie.
7. Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji
w wygląd otrzymanego numeru startowego, w
szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych
na numerze elementów graficznych, a także
umieszczanie nowych elementów niezwiązanych
z Grupa Azoty Triathlon Radłów pod groźbą
dyskwalifikacji.
8. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik
oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i
przesłanie rachunku w formie elektronicznej przez
Fundacja TRI SPORT, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 17 grudnia2010r. w
sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej,
zasad ich przechowywania oraz trybu
udostępniania organowi podatkowemu lub
organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249,poz.
1661).
IX PROGRAM IMPREZY
Zostanie opublikowany na stronie www.triathlonradlow.pl .
X BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów zlokalizowane będzie i otwarte w
następujących terminach:
 Piątek, 6 lipca 2018 r. Biuro zawodów „Green Bar”
Radłów – godz. 18.00-20.00
 Sobota, 7 lipca 2018 r. Biuro zawodów „Green
Bar” Radłów – godz. 9.00-18.00



Niedziela, 8 lipca 2018 r. Biuro zawodów , „Green
Bar” Radłów – godz. 9.00-11.00

XI POMIAR CZASU I WYNIKI
1. Elektroniczny pomiar czasu zapewniany przez
firmę zewnętrzną – Data Sport
2. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie
internetowej www.triathlonradlow.pl
XII KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1. OPEN KOBIETY
2. OPEN MĘŻCZYŹNI
3. Kategorie wiekowe
a) M1 i K1 (18-29 lat)
b) M2 i K2 (30-39 lat)
c) M3 i K3 (40-49 lat)
d) M4 i K4 (50+)
4. SZTAFETY ( KLASYFIKACJA OPEN )
XIII NAGRODY
1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy
zawodniczki OPEN na dystansie 1/4 IM otrzymają
nagrody pieniężne (kwoty brutto).
 Mężczyźni
a) 1 miejsce 3000 PLN
b) 2 miejsce 2500 PLN
c) 3 miejsce 1500 PLN
 Kobiety
a) 1 miejsce 3000 PLN
b) 2 miejsce 2500 PLN
c) 3 miejsce 1500 PLN
 Pierwsze trzy sztafety na dystansie 1/4 IM
otrzymają:
a) Puchar
 Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy
zawodniczki w każdej kategorii otrzymają:
a) M1 i K1 (18-29 lat) –
I.
1 miejsce 750 PLN
II.
2 miejsce 350 PLN
III.
3 miejsce 250 PLN
b) M2 i K2 (30-39 lat)
I.
1 miejsce 750 PLN
II.
2 miejsce 350 PLN
III.
3 miejsce 250 PLN
c) M3 i K3 (40-49 lat)
I.
1 miejsce 750 PLN
II.
2 miejsce 350 PLN
III.
3 miejsce 250 PLN
d) M4 i K4 (50+)
I.
1 miejsce 750 PLN
II.
2 miejsce 350 PLN
III.
3 miejsce 250 PLN
IV.
2. Informacje dodatkowe
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b) Nagrody rzeczowe – w zależności od pozyskanych
sponsorów.
c) Odbiór nagród rzeczowych może nastąpić
wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii
wręczenia nagród.
d) Nagrody pieniężne wpłacane są na wskazany
rachunek bankowy zwycięzcy zgodnie ze złożonym
oświadczeniem.
e) Nagrody rzeczowe nie odebrane nie będą
wysyłane i zostaną przeznaczone na cele
charytatywne.
f) Nagrody nie dublują się tzn. jeżeli
zawodnik/zawodniczka będzie laureatem kategorii
open nie przysługuje mu/jej nagroda w kategorii
wiekowej i nie zostaje uwzględniony w tej
klasyfikacji jako laureat. Nagroda ta w kategorii
wiekowej staje się „wolna” i pozostaje do
dyspozycji Organizatora.
3. Zgodnie z przyjętą zasadą „wolna” nagroda w
kategorii wiekowej jest przenoszona na kolejnego
zawodnika z listy sklasyfikowanych zawodników.
XIV RUCH DROGOWY
1. Triathlon będzie się odbywać przy zamkniętym
ruchu drogowym. W miejscach szczególnie
niebezpiecznych trasa będzie zabezpieczona przez
Policję oraz służby Organizatora.
2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność
mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów
z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
3. Wszyscy zawodnicy na drogach 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 powstałe
z winy zawodnika.

XV KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja
2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej:
„Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r.
będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa
związane z przetwarzaniem przez „Fundację Tri Sport” z
siedzibą w Tarnowie, ul. Starodąbrowska 15/51, KRS
0000714938 , (dalej „FTS”), Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania
informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
„Fundacja Tri Sport” z siedzibą w Tarnowie, ul.
Starodąbrowska 15/51, KRS 0000714938
2.Telefoniczny kontakt z FTS jest możliwy pod numerem
telefonu: 665 784 799, adres e-mail FTS:
triathlonradlow@gmail.com/
3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia FTS
przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących
celach:
a) umieszczenia danych w wewnętrznym systemie
uczestników;
b) przygotowania i wydrukowania numerów startowych;
c) przygotowania i wydania pakietów startowych;
d) przygotowania i wydrukowania list startowych oraz
umieszczenia list na stronie internetowej organizowanych
zawodów;
e) rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów;
f) przygotowania, wydrukowania list z wynikami
poszczególnych dyscyplin i wywieszenia list w Biurze
Zawodów;
g) umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na
stronie internetowej organizowanych zawodów, w serwisie
społecznościowym Facebook, na stronie internetowej firmy
zajmującej się elektronicznym pomiarem czasu;
h) umieszczenia danych na listach osób do dekoracji
medalowej;
i) umieszczenia danych na listach i przekazanie list firmom
mierzącym czas poszczególnych dyscyplin, w celu
przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu
poszczególnych biegów;
j) udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności
zapisów na poszczególne dyscypliny w Biurze Zawodów;
k) w przypadku skorzystania z zakwaterowania
organizowanego za pośrednictwem FTS umieszczenie
danych na listach hotelowych i przekazanie list hotelom,
ośrodkom, pensjonatom z którymi współpracuje FTS w celu
organizacji.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie
uzasadniony interes realizowany przez FTS przez który
rozumieć należy organizację wydarzenia wynikającego z
realizacji celów statutowych FTS.
5.W związku z przetwarzaniem danych w celach
wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe
mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych osobowych.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a) pracownicy i współpracownicy FTS;
b) podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub
współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery
startowe;
c) podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub
współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z
wynikami poszczególnych biegów;
d) wolontariusze FTS;
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e) firmy i kierowcy pojazdów współpracujących z FTS przy
organizacji;
f) hotele, ośrodki, pensjonaty z którymi współpracuje FTS w
celu organizacji;
g) FTS pozostali uczestnicy organizowanych zawodów;
h) osoby znajdujące się na terenie organizowanych
zawodów;
i) użytkownicy strony internetowej, serwisu
społecznościowego Facebook, strony internetowej firmy od
elektronicznego pomiaru czasu;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, w
stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w
pkt. 3 lit. a, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu
wobec przetwarzania, w stosunku do danych podanych w
celach wskazanych w pkt. 3 lit. b-l do dnia 31.12.2018 r.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany jak również w formie profilowania.
9. W związku z przetwarzaniem przez FTS Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści danych;
b. prawo do sprostowania danych;
c. prawo do usunięcia danych;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez FTS
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25
maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, a po tej dacie do właściwego organu będącego
jego następcą).
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
dobrowolne, jednak konieczne do udziału w
organizowanych zawodach.
12. FTS nie będzie przekazywać Pani/Pana danych
osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub
Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji
międzynarodowych.
13. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych
osobowych przez FTS prosimy o kontakt pod adresem
mailowym triathlonradlow@gmail.com

Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub
szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że
w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w
stosunku do Organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że
należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz
warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami
uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww.
zawodach. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją
osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim
podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi
warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
2. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych
takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny
deszcz, burze z piorunami itp., Organizator
zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i
przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły
zawodów.
3. Uczestnik startuje wyłącznie na własną
odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na zawody i powrotu z nich.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne kolizje i wypadki na trasie
spowodowane z winy uczestnika imprezy.
7. 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.
8. Sprawy nie objęte Regulaminem rozstrzyga
Organizator.
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do
Organizatora.
/dyrektor zawodów/

XVI USTALENIA KOŃCOWE
1. Dokonując zgłoszenia na Grupa Azoty Triathlon
Radłów, zawodnik zgadza się z postanowieniami
niniejszego Regulaminu akceptuje poniższą
klauzulę:
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także
osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu
nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za
szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią
przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na
własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.
Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się
prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od
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