REGULAMIN
„VII TRIATHLON MONDI DLA AMATORÓW”
CHEŁMNO, JEZIORO STAROGRODZKIE (17.06.2018)
I. OFICJALNA NAZWA ZAWODÓW
„VII Triathlon Mondi dla amatorów”.
II. CEL IMPREZY
Popularyzacja triathlonu jako dyscypliny olimpijskiej i rekreacyjnego, a także zdrowego trybu życia.
III. ORGANIZATORZY
- Firma „Mondi”,
- Urząd Miasta w Chełmnie,
- Urząd Miejski w Świeciu,
- Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu,
- MLKS „Nadwiślanin” .
IV. TERMIN I MIEJSCE
- 17 czerwca 2018 roku nad Jeziorem Starogrodzkim i jego najbliższej okolicy,
- Biuro Zawodów będzie mieściło się w ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Starogrodzkim
(ul. Gen. Jastrzębskiego 5, 86-200 Chełmno) i będzie czynne w dniu zawodów w godz. 8.00–15.00.
V. PROGRAM
1. Weryfikacja zawodników i wydanie numerów startowych i chipów (w ramach opłaty startowej) w
Biurze Zawodów w godzinach 8.00–9.45.
2. Start w dniu imprezy o godzinie 10.00.
3. Oficjalne zakończenie (ogłoszenie zwycięzców) o godzinie 15.00.
VI. TRASA
1. Zawody odbędą się w kategorii olimpijskiej (1,5 km pływanie, 40 km kolarstwo, 11 km bieg).
a) pływanie: dystans 1,5 km, start z brzegu (plaży), pływanie po linii prostej wzdłuż akwenu Jeziora
Starogrodzkiego i z powrotem (2 x 750 m), spodziewana temperatura wody ok. 18–21 ° C.
Zabezpieczenie: WOPR, Straż Pożarna, wykwalifikowana kadra i zawodnicy klubu kajakowego UKS
Nadwiślanin / Sokół Chełmno.
b) kolarstwo: dystans 41,4 km, start z brzegu (plaży), nawierzchnia asfaltowa (ok. 85 %) i żużlowa (ok. 15
%), cztery pętle (dwie po 10,5 km i dwie po 10,2 km), obowiązkowe posiadanie kasku rowerowego,
dopuszcza się jazdę zarówno na rowerach szosowych, jak i górskich (w ramach jednej klasyfikacji).
Zabezpieczenie: Policja i Straż Miejska.
c) bieg: dystans 11 km, start na wysokości Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży, nawierzchnia
asfaltowa i inna.
Zabezpieczenie: Policja i Straż Miejska.
VII. UCZESTNICTWO
1. Prawo startu mają osoby, które do dnia 17.06.2018 roku ukończą 18 lat. Dla chętnych poniżej 18 roku
życia (w przedziale 16-18 lat), wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów przed startem. Podczas
weryfikacji wymagany jest dowód osobisty potwierdzający tożsamość.
3. Warunkiem dopuszczenia jest złożenie podpisu pod oświadczeniem startu na własną prośbę i
odpowiedzialność.
4. Każdy z zawodników musi posiadać sprawny technicznie rower oraz kask rowerowy.

5. Park rowerowy uznaje się za teren zamknięty, do którego prawo wstępu mają tylko zawodnicy z
odpowiednim identyfikatorem.
6. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZTri oraz niniejszy regulamin.
7. Pomiar czasu i ustalenie kolejności na mecie będzie dokonywane systemem elektronicznym.
8. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
VIII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej
www.swieto-papieru.pl do dnia 16.06.2018 roku godz. 14.00 i w dniu zawodów w Biurze Zawodów na
starcie w godz. 8.00–9.30.
2. Obowiązuje limit zgłoszeń, który wynosi 150 startujących wraz ze sztafetami (przy czym jedna sztafeta
równa się jeden startujący). W przypadku sztafety triathlonowej obowiązuje odrębny regulamin.
3. Pobierana będzie opłata startowa w wysokości 75 PLN
4. Płatność on line podczas rejestracji lub w przypadku niezamknięcia listy wcześniej, w dniu zawodów
w biurze na starcie w godz. 8.00–9.30.
5. Zwolnieni z opłaty startowej są pracownicy firmy Mondi
6. Dojazd do miejsca startu transportem własnym.
IX. KLASYFIKACJE
1.Prowadzone będą klasyfikacje „Open” dla kobiet i mężczyzn .
2.Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja mistrzostw Chełmna w triathlonie ( sklasyfikowani zostaną
wyłącznie mieszkańcy Gminy Miasta Chełmna ).
3.Osobno będzie prowadzona klasyfikacja dla pracowników całej grupy Mondi .
X. NAGRODY
1. Każdy uczestnik, który ukończy dystans, otrzyma medal i unikalny certyfikat (na papierze czerpanym
ze znakami wodnymi).
2. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzyma chip, czepek, okolicznościową koszulkę i ciepły
posiłek.
XI. FINANSOWANIE
1. Koszty organizacji w całości pokrywają organizatorzy.
2. Koszty dojazdów oraz innych świadczeń związanych ze startem pokrywają zawodnicy lub organizacje
delegujące we własnym zakresie.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawody zostaną przeprowadzone przy ograniczonym ruchu kołowym.
2. Zawodnicy mają obowiązek stosować się do poleceń pracowników obsługi zawodów oraz Policji,
Straży Miejskiej i Straży Pożarnej.
3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie zawodów, wynikające z
winy uczestników.
5. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
6. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Rekomendujemy zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Starogrodzkim, gdzie
odbędą się zawody. Dane kontaktowe: Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera
w Chełmnie, ul. Gen. Jastrzębskiego 5, 86-200 Chełmno, tel. 56 6790230, email: ecwm@chdk.pl.
Dyrektor zawodów
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