
 

Regulamin SteelMan Mistrzostwa Polski w Triathlonie         
Ekstremalnym Poznań 2019 

1. CEL 

 Popularyzacja triathlonu i zimowego pływania; 

 Promocja okolicy Jeziora Kierskiego i ośrodka Kaskada; 

 Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży; 

2. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY  

 Winter Swimming Team Poland; 

 Kaskada Hotel i Restauracja; 

 Foxter Sport; 

3. TERMIN, DYSTANS, TRASA 

 Zawody odbędą się 02.02.2019 od godziny 10:00; 
 Start, meta i strefa zmian zlokalizowane są w Kaskada Hotel & Restauracja                               

ul. Międzyzdrojska 37 Poznań; 
 Zawody podzielone są na trzy części:  

o pływanie (dystans 300 metrów, Jezioro Kierskie, limit 15 minut); 
 Zabronione jest używanie ocieplanych elementów ubioru w tym 

czepka (neopreny). Dopuszczalne są kąpielówki, czepek i okulary 
pływackie, u kobiet  kostium do pływania jedno lub dwuczęściowy. 

 Organizator dopuszcza możliwość startu falami w razie trudnych 
warunków pogodowych. 

o bieg (dystans 8 km wzdłuż wyznaczonej trasy, 2 pętle po 4 km, limit 80 minut, 
strój dowolny), zakaz używania podkładek antypoślizgowych pod buty; 

o jazda na rowerze (dystans 16 km wzdłuż wyznaczonej trasy, 2 pętle po 8 km, 
limit czasowy, nakaz używania kasku, przeciwwskazane rowery szosowe, 
drafting dozwolony, limit ukończenia zawodów 3 godziny). 

 



 

4. OPŁATY STARTOWE 

Opłata startowa wynosi 250 złotych i jest płatna online przy zapisie. W przypadku rezygnacji 

ze startu lub odsunięcia od startu przez organizatora z powodu nie spełnienia warunków 

uczestnictwa w zawodach opłata nie zostaje zwrócona. 

Organizator nie ma obowiązku dostarczenia zawodnikom, którzy nie stawili się w Biurze 

Zawodów opłaconych dodatków do pakietu startowego.  

Zapisów można dokonywać za pośrednictwem strony www.foxter-sport.pl 

5. KLASYFIKACJE 

 Generalna Kobiet; 

 Generalna Mężczyzn; 

 Uznaniowo przez jury zawodów Nagroda Fair Play; 

6. NAGRODY 

 Przewidziane są nagrody dla pierwszych finalistów w każdej kategorii. 

 Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal. 

 Odbiór nagród następuje wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia 
nagród. 

7. WARUNKI  UCZESTNICTWA 

  Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 19.01.2019 r. będą miały 
ukończone 18 lat, wylegitymują się dowodem tożsamości, wniosą opłatę startową oraz 
podpiszą oświadczenie o starcie w zawodach z własnej woli. 

 Wszyscy zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia potwierdzają znajomość regulaminu, 
akceptują go i wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku, imienia i nazwiska na 
materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora. 

 Wypełnienie formularza startowego jest równocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów SteelMan 
Mistrzostwa Polski w Triathlonie Ekstremalnym i zgodą na kontaktowanie się z zawodnikiem 
przy pomocy adresu e-mail, telefonu lub poczty w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia 
zawodów. 

      8. ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA 

 Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik zostaje 
niezwłocznie umieszczony na liście startowej 



 O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie 
się datę wpływu na konto organizatora. 

 Obowiązuje limit liczby uczestników ustalony na 50 +10 zawodników. 
 W razie nie stawienia się zawodnika w Biurze Zawodów do godziny przewidzianej 

programem zawodów, organizator zastrzega sobie prawo  dopisania w jego miejsce do listy 
zawodników z listy rezerwowej, którzy stawią się na starcie. 

 Zgłoszenia możliwe są do 01.01.2019 
 Ze względu na ekstremalny charakter zawodów organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

zażądania od uczestnika potwierdzenia posiadania zdolności do przepłynięcia 300m w 
lodowatej wodzie.  

9. WYNIKI 

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na fan page zawodów SteelMan Mistrzostwa Polski w 

Triathlonie Ekstremalnym. 

10. UWAGI KOŃCOWE 

 W przypadku warunków zagrażających w sposób ewidentny bezpieczeństwu zawodników 

(gołoledź, burza) termin zawodów może ulec zmianie. 

 Ze względu na ekstremalny charakter zawodów organizator zastrzega sobie prawo do 

modyfikacji trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania zawodów. W 

przypadkach losowych uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów niezależnych od 

organizatora (żałoba narodowa, wojna, etc.) wyznaczony zostanie termin alternatywny.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa do startu konkretnemu 

zawodnikowi bez podania przyczyny. 

 W przypadku łamania regulaminu zawodów sędzia ma prawo ukarać (z dyskwalifikacją 

włącznie) zawodnika. 

Zakazane jest użytkowanie sprzętu audiowizualnego podczas całych zawodów z wyjątkiem 

biegania. Dopuszcza się używanie urządzeń GPS i posiadanie, ale nie używanie telefonów 

komórkowych z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. 

Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania zawodów. 

Prawo do wstępu do strefy zmian mają jedynie zawodnicy i osoby dopuszczone przez 

organizatora. Po zakończeniu zawodów można skorzystać ze strefy regeneracji, do której 

wstęp mają jedynie zawodnicy. 

 Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia 

się od NNW we własnym zakresie. 



Podczas zawodów dostępna jest pomoc medyczna. W przypadku gdy organizator uzna, że 

zawodnik jest niezdolny do kontynuowania zawodów ze względów medycznych, ma prawo 

zabronić dalszego udziału. Decyzja organizatora jest nieodwołalna. 

Decyzja ostateczna w sprawach spornych należy do sędziego głównego zawodów. W 

przypadku zakwestionowania decyzji zawodnik ma prawo odwołać się do organizatorów w 

ciągu dwóch godzin od zakończenia zawodów. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru 

lub zagubione.  

 W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu każdy zawodnik zobowiązany jest do 

niezwłocznego zgłoszenia tego faktu organizatorowi oraz policji. 

Uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń 

organizatora oraz osób wyznaczonych do ochrony zawodów. 

Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez 

siebie. 

Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach jeżeli jego zachowanie 

stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłócałoby prawidłowy 

przebieg zawodów. 

                       Winter Swimming Team Poland 

                                                                                                    

                                                               


