REGULAMIN JESIENNEGO KOBYŁKOWSKIGO DUATHLONU
Kobyłka, 15.09.2018r

1. Celem Duathlonu rekreacyjnego jest propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
2. Organizatorem Duathlonu jest Rodzinny Klub Sportowy Family Active ,OSIR Kobyłka, ZSP NR 3
Kobyłka Urząd Miasta
3. Duathlon zabezpieczony jest przez Organizatora
4. Duathlon odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych dnia 15.09.2018r. na trasie PZU
Kobyłka Biuro mieścić się będzie przy starym basenie o godz.10 Kategoria 3
Godz.10.30 Kategoria 2
Godz.11.15 Kategoria 1
- Start i meta duathlonu zlokalizowane będą przy starym basenie Trasa PZU
- Pętla biegu będzie miała długość ok. 2,5 km,
5. Forma Duathlonu:
Kategoria 1
Kobiety ,Meżczyżni Open od 17 roku życia
2 pętle biegu + 5 pętli rower (START 30 ZŁ)
Kategoria 2
Dla dzieci i młodzieży do lat 16 : 1 pętla biegu + 3 pętle rower (START BEZPŁATNY)
Kategoria 3
Dla dzieci w wieku 6-9 lat odbędzie się MINI Duathlon 1 pętla bieg 1 pętla rower (Start bezpłatny)
- Zawodnik po ukończeniu biegu, udaje się do wyznaczonej strefy zmian, przesiada się na rower i
kontynuuje Duathlon. Czas biegnie dalej. Start na rowerze w kasku sztywnym.
- Zawodnicy będą klasyfikowani open: 17 + (Kobiety i Mężczyźni) a dzieci i młodzież w następujących
kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum7,8 klasa 1 liceum ( Dziewczęta i Chłopcy)
6. Oficjalne otwarcie „Duathlonu” odbędzie się o godz. 10.00, a zakończenie Duathlonu i dekoracja
odbędzie się o godz. 13.00.
7. Duathlon jest biegiem otwartym. Do startu będą dopuszczeni zawodnicy, którzy podpiszą
formularz zgłoszenia do udziału w biegu, na własną odpowiedzialność (w przypadku osób
niepełnoletnich formularz musi podpisać rodzic lub prawny opiekun) i uiszczą opłatę startową w
kwocie 30 zł w biurze zawodów.
8. Zapisy do duathlonu:
- osobiście w dniu biegu w Biurze Zawodów w godzinach od 8.30 -9.30

9. Organizator gwarantuje: numer startowy, ciepły posiłek i napoje oraz nagrody w poszczególnych
kategoriach wiekowych, pierwsze 100 osób otrzyma pamiątkowe medale
10. Zbiórka zawodników odbędzie się bezpośrednio na starcie przed biegiem.
11. Uczestnicy duathlonu obowiązkowo zakładają numer startowy (numer z przodu na wysokości
klatki piersiowej).
12. Trasa duathlonu wiedzie po drogach leśnych
- zawodnicy biegną wyłącznie oznakowaną trasą
- pod żadnym pozorem nie wolno wybiegać poza taśmy, pachołki i tablice wyznaczające trasę
13. Uczestnicy duathlonu wykonują polecenia organizatora i służb zabezpieczających
14. Podpisanie „Formularza zgłoszenia/Oświadczenia” jest równoznaczne z wyrażeniem przez
uczestnika zgody i zezwoleniem na wykorzystanie podanych w nim danych osobowych na potrzeby
imprezy oraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby telewizji i
prasy
15. Wszystkie informacje dotyczące Uczestników, uzyskane z Formularza Zgłoszenia, które pozwolą
zidentyfikować poszczególnych Uczestników, zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym
wypadku będą używane zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997
roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami). Organizator nie będzie ujawniać takich informacji
osobom trzecim.
16. Wszyscy uczestnicy duathlonu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem „ Duathlonu”
17. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu wiąże się z prawem Organizatorów do usunięcia
uczestnika z biegu.

