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CHEŁMŻA

SZANOWNI PAŃSTWO!
J

est mi niezmiernie miło zaprosić 
ponownie do Chełmży wszyst-
kich zawodników Triathlon Energy 

2022, a także kibiców tego sportu. 

Ta dyscyplina łączy w sobie trzy kon-
kurencje, które pozwalają na bardzo 
wszechstronny rozwój i poprawę ogól-
nej kondycji. Nic więc dziwnego, że co-
raz więcej osób decyduje się na jej upra-
wianie.

Zawody z cyklu LOTTO Triathlon Energy 
to znakomita promocja naszego miasta 
a także wielkie sportowe wydarzenie, 
podczas którego uczestnicy zmagają 
się w pływaniu, jeździe na rowerze oraz 
biegu.  

 Trasa rowerowa jak i biegowa położone 
są w pięknym otoczeniu przyrody, jed-
nak zdecydowanym atutem zawodów 
jest lokalizacja „naszego” jeziora, które 
jest ważnym element miejskiej infra-
struktury, urokliwym zakątkiem odpo-
czynku i rekreacji, z enklawą zieleni 
wokół brzegów. Jego wody częściowo 
otaczają nasze miasto, można powie-
dzieć, że stanowią „serce” Chełmży. Nad 
tym pięknym akwenem można wędko-
wać, uprawiać sporty wodne, spacero-
wać jego brzegami, obserwować nie-
zwykłe bogactwo fauny i flory.

Chełmża ze względu na swój niepo-
wtarzalny klimat i charakter jest już 
po raz piąty gospodarzem Triathlon 

Energy. Jezioro Chełmżyńskie, ciekawe 
zabytki to tylko nieliczne walory, które 
świadczą o atrakcyjności naszego mia-
sta i są doskonałym produktem tury-
stycznym.

Dziękuję Panu Adamowi Greczyło, dy-
rektorowi zawodów za owocną współ-
pracę oraz promocję naszego miasta, 
a  uczestnikom triathlonu życzę wspa-
niałych sukcesów sportowych .

Serdecznie zapraszam do Chełmży.

 

Jerzy Czerwiński 

Burmistrz Miasta
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LOTTO Triathlon Energy

DRODZY 
ZAWODNICY 

C
zas leci jak z bicza strzelił, nie-
dawno rozpoczynaliśmy sezon 
w Gniewinie, potem był Lublin 

oraz Skarszewy i Starogard Gdański. 
Przed nami przedostatni przystanek 
LOTTO Triathlon Energy i urokliwa 
Chełmża. 

Miasto, które swoim klimatem w roku 
2021 zachwyciło Tomasza Karolaka. 
Średniowieczne zabytki, a wśród nich 
sport. Uwielbiamy ten klimat rynku tęt-
niącego sportowym życiem. Tutaj znaj-
duje się strefa zmian i meta naszej im-
prezy, tutaj również odbywają się biegi 
dla dzieci. 

W tym roku zmieniamy trasę biegową, 
tak abyście przez cały czas byli bliżej ki-
biców i tętniącego chełmżyńskiego ryn-
ku. Pętla biegowa podobnie jak w Lu-

blinie i Starogardzie będzie krótsza, ale 
dzięki temu częściej spotkacie kibiców, 
przebiegniecie urokliwym pomostem 
na drugą stronę jeziora i będziecie mieli 
okazję skorzystać z bufetu. 

Dziękuję w tym miejscu władzom mia-
sta Chełmża z Panem Jerzym Czerwiń-
skim na czele za niezawodną współpra-
cę, zaufanie i wsparcie już po raz piąty 
z rzędu. Podczas imprezy w Chełmży 
wspiera nas również, od trzech lat, Sta-
rosta Powiatu Toruńskiego Pan Marek 
Olszewski. Bardzo dziękujemy!

Niezmiennie przypominam, że do kla-
syfikacji generalnej naszego cyklu zali-
czamy trzy najlepsze wyniki punktowe. 
Wystarczą Wam trzy starty, aby znaleźć 
się na liście zawodników, którzy w Mrą-
gowie odbiorą nagrody w klasyfikacji 

generalnej LOTTO Triathlon Energy 
2022. 

Spragnionych wrażeń zapraszam rów-
nież na nasze imprezy MTB, najpierw 
w dniach 16 – 18 września na 3 dniowy 
wyścig LOTTO MTB Energy do Lęborka, 
a tydzień później 25 września do Olsz-
tyna na nasz klasyk LOTTO MTB Ener-
gy Maraton podczas, którego możecie 
przejechać przez Rezerwat Przyrody 
Las Warmiński im. Prof. Benona Pola-
kowskiego. 

Życzę wszystkim bezpiecznej rywaliza-
cji i wyników na miarę oczekiwań. Do 
zobaczenia na mecie!

Adam Greczyło 

Dyrektor zawodów 

LOTTO Triathlon Energy 



LEKARZY NA START!

www.Challenge-Poland.com

CHECK IN:



ZWYCIĘZCY CHEŁMŻA   
LOTTO TRIATHLON ENERGY

Dystans

Rok
2018 2019 2020 2021

1/2 IM Kobiet
Karolina Ruta  

(5:11:56)
brak

Małgorzata Szczęsna 
(4:47:29)

Anna Hotała  
(5:41:12)

1/2 IM Mężczyzn
Marcin Mroczek  

(4:34:55)
Maciej Chmura  

(4:14:11)
Rafał Wąsowski  

(4:20:25)
Łukasz Szyszka  

(4:18:08)

1/4 Kobiet
Monika Chodyna  

(2:21:40)
Paulina Klimas  

(2:11:23)
Alicja Pyszka-Bazan 

(2:11:00)
Ola Korulczyk  

(2:18:49)

1/4 Mężczyzn
Paweł Juśkiw  

(2:12:05)
Robert Wilkowiecki 

(1:57:20)
Paweł Mazur  

(2:06:35)
Tomasz Spaleniak  

(1:58:16)

1/8 Kobiet
Agnieszka Kubik  

(1:18:27)
Paulina Kotfica  

(1:06:25)
Rita Biskupska  

(1:12:17)
Oliwia McFarlane  

(1:10:25)

1/8 Mężczyzn
Dominik Bogdanowicz 

(1:04:49)
Tomasz Brembor  

(00:59:03)
Adam Zięba  

(1:03:07)
Paweł Mazur  

(1:01:39)
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Energy KidsRun

Z
awody biegowe dla dzieci Ener-
gy KidsRun na dystansach 200, 
500 i 1000 m odbędą się na rynku 

w Chełmży o godzinie 9.30. 

Start rywalizacji jest przewidziany 
na godzinę 9:30. Jako pierwsi wystartują 
zawodnicy na dystansie 1000 m, następ-
nie do startu zaprosimy młodsze dzieci 
na dystansie 500 m, a jako ostatnia wy-
startuje dystans 200 m. 

Warunkiem odbioru pakietu startowego 
jest podpisanie przez rodzica lub opie-
kuna prawnego dziecka oświadczenia 
na druku organizatora dostępnego 
w biurze zawodów. 

Ważne!  

W najmłodszej kategorii dozwolony 

jest bieg dziecka z rodzicem, ale to 

dziecko prowadzi bieg, nie jest do-

puszczalne ciągnięcie dziecka przez 

rodzica. 

Dzieci na danym dystansie startują 
wspólnie, ale dekoracja odbędzie się 
zgodnie z podanymi kategoriami wieko-
wymi. O przydziale dziecka do kategorii 
wiekowej decyduje rok urodzenia, a nie 
wiek kalendarzowy. Poniższa tabela pre-
zentuje przydział do kategorii i dystansu 
według roku urodzenia.

ENERGY 
KidsRun 
NAJMŁODSI 
NA START

Rok 
urodzenia

Kategoria 
wiekowa

Dystans

2021 C1, D1 200 m

2020 C1, D1 200 m

2019 C1, D1 200 m

2018 C4, D4 200 m

2017 C4, D4 200 m

2016 C4, D4 200 m

2015 C7, D7 500 m

2014 C7, D7 500 m

2013 C9, D9 500 m

2012 C9, D9 500 m

2011 C9, D9 500 m

2010 C12, D12 1000 m

2009 C12, D12 1000 m

2008 C14, D14 1000 m

2007 C14, D14 1000 m

2006  

i starsi
Brak możliwości startu



HARMONOGRAM

SOBOTA, 13.08.2022 

16.00 – 20.00 Wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów

16.00 – 20.30 Wstawienie rowerów do strefy zmian

17.00 Oficjalny objazd trasy kolarskiej, start z rynku w Chełmży

19.00 Odprawa techniczna dla zawodników (Facebook LOTTO Triathlon Energy)

NIEDZIELA, 14.08.2022 

7.00 – 11.00 Wydawanie pakietów startowych

7.00 – 11.15 Wstawienie rowerów do strefy zmian

8.00 – 11.15 Możliwość pozostawienia rzeczy w depozycie przed startem

8.20 Oficjalne rozpoczęcie Chełmża LOTTO Triathlon Energy 2022

8.30 START dystans 1/2 IM, sztafeta 1/2 IM

9.30 Biegi dla dzieci Chełmża Energy KidsRun (rynek Chełmża)

10.30 START dystans 1/4 IM, sztafeta 1/4 IM

11.30 START dystans 1/8 IM, sztafeta 1/8 IM

12.30 Zamknięcie wjazdu na ostatnią pętlę rowerową dla wszystkich dystansów (przy wspólnym nawrocie)

13.00 – 15.30 Odbiór rzeczy ze strefy zmian

14.30 Ceremonia dekoracji Energy KidsRun oraz Chełmża LOTTO Triathlon Energy

LIMITY CZASOWE

Dystans

Dyscyplina
1/2 IM 1/4 IM 1/8 IM

Pływanie 1h 40 minut 30 minut

Pływanie + Rower 4:45 h* 2:30 h* 1:30 h*

Całość 7:00 h 3:30 h 2:15 h

*) – w związku z koniecznością terminowego otwarcia dróg obowiązuje 
dodatkowy limit czasu wjazd na ostatnią pętlę trasy kolarskiej, minięcie 
punktu kontrolnego przy wspólnym nawrocie, godzina 12:30.
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KONKURS

#TriEmocjezBALL
P

odczas zawodów LOTTO Triathlon Energy nie oddawaj chi-
pa od razu za metą. Udaj się do namiotu BALL, tam przy-
kładając chip do czytnika sprawdzisz swój czas w naszych 

zawodach. 

Masz okazję okazać swoją radość, smutek, zadowolenie, wybuch en-
dorfin lub inne emocje towarzyszące Tobie podczas startu. Uwiecz-
nij swoje emocje na zdjęciu, a zdjęcie opublikuj w swoich mediach 
społecznościowych koniecznie z tagiem #TriEmocjezBALL oznacza-
jąc profil BALL Watch Poland oraz naszych zawodów. 

Ocenimy najlepsze fotografie i wybierzemy zdjęcia, które w ści-
słym finale w głosowaniu otrzyma wartościowy zegarek szwajcar-
skiej marki BALL. 

O marce BALL

Szwajcarska manufaktura BALL zajmuje się wytwarzaniem mecha-
nicznych zegarków wysokiej klasy już od XIX wieku. Choć korzenie 
marki sięgają Stanów Zjednoczonych i są bezpośrednio skorelo-
wane z amerykańskim kolejnictwem, a sama marka zrodziła się 
po katastrofie kolejowej w 1891 roku w Kipton, to produkcja cza-
somierzy, od przeszło 20 lat, odbywa się w Szwajcarii. Marka słynie 

przede wszystkim z wyjątkowej precyzji wskazań swoich produk-
tów, niezawodności oraz szeregiem unikalnych rozwiązań tech-
nicznych, jak i patentów. Firma jest swego rodzaju ewenementem 
pod tym względem na rynku, w szczególności biorąc pod uwagę 
relację jakości do ceny. Jak sugeruje slogan tego szwajcarskiego 
producenta - „Accuracy Under Adverse Conditions” (z ang. „Dokład-
ność w niekorzystnych warunkach”) – zegarki projektowane są tak, 
by niezależnie od czynników zewnętrznych wskazywały czas, z jak 
największą precyzją. Zegarki można wykorzystywać w skrajnie ni-
skich temperaturach, dochodzących nawet do -40°C, czy w miejscu 
działania wysokiego pola magnetycznego. Są odporne na wstrząsy.

Więcej informacji na temat niesamowitej historii manufaktury, 
produkcji, jak i patentach przeczytasz na oficjalnych stronach pro-
ducenta: www.ballwatch.com



BIURO 
ZAWODÓW

Biuro zawodów znajduje się w pomarańczowym namiocie 
na rynku w Chełmży.  
Godziny pracy biura zawodów:  
• sobota, 13 sierpnia   

- od 16:00 do 20:00
• niedziela, 14 sierpnia   

- od 7:00 do 11:00

Pakiet startowy można odebrać wyłącznie osobiście w godzinach 
pracy biura zawodów. Do odbioru pakietu startowego niezbędna 
jest karta zawodnika i dokument tożsamości ze zdjęciem. Licen-
cje PZTri nie są wymagane na zawodach LOTTO Triathlon Energy. 

Zgłoszenia na zawody przyjmowane są wyłącznie elektronicz-
nie przez system www.TimeRecords.pl

KARTA 
ZAWODNIKA

Każdy zawodnik przed odbiorem pakietu startowego jest zo-
bowiązany do pobrania z systemu www.TimeRecords.pl karty 
zawodnika, jej wydrukowanie oraz podpisanie. Podpisaną kartę 
zawodnika należy przekazać w biurze zawodów przy odbiorze 
pakietu startowego. 

Osoby niepełnoletnie w wyścigu Age Group obowiązkowo mu-
szą dostarczyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na druku 
organizatora. Druk zgody znajduje się do pobrania na stronie  
www.TriathlonEnergy.pl w menu Dla zawodnika –> Do pobra-
nia

PAKIET 
STARTOWY 

Każdy zawodnik w ramach pakietu startowego otrzyma nastę-
pujące świadczenia:
• numer startowy – obowiązkowy do umieszczenia z przodu 

na etapie biegowym, nieobowiązkowy na etapie rowerowym
• komplet naklejek (3 x kask, sztyca podsiodłowa) – umiesz-

czenie naklejek na kasku i sztycy podsiodłowej jest obo-

wiązkowe i będzie kontrolowane przez sędziów podczas 
wprowadzania rowerów do strefy zmian

• czepek pływacki z logo imprezy 
• zwrotny chip do pomiaru czasu – do umieszczenia nad kostką
• opaska na rękę – umożliwiająca wstęp do strefy zmian oraz 

odbiór posiłku i rzeczy z depozytu
• ciepły posiłek po zawodach – wydawany na podstawie nu-

meru startowego i opaski na rękę
• zabezpieczenie medyczne trasy zawodów
• zabezpieczenie etapu pływackiego przez ratowników 

WOPR.

ODPRAWA 
TECHNICZNA

Mocno zachęcamy i zapraszamy do udziału w odprawa 
technicznej przed zawodami. Odprawa odbędzie się on-line 
w sobotę, 13 sierpnia o godzinie 19:00 na oficjalnym profilu 
LOTTO Triathlon Energy na Facebooku. W trakcie odprawy 
zostaną przekazane informacje o przeprowadzeniu zawodów 
dotyczące rywalizacji sportowej, przepisów, a także omówio-
ne zostaną newralgiczne miejsca na trasie imprezy. Zachęca-
my do zadawania pytań podczas odprawy. Na wszystkie py-
tania chętnie odpowiemy. Odprawa zostanie opublikowana 
jako film i będzie dostępna na oficjalnym profilu FB LOTTO 

Triathlon Energy. 

PUNKTY 
ODŚWIEŻANIA

Na trasie zawodów będą dostępne punkty odświeżania. Na tra-
sie kolarskiej 1 punkt na każdej pętli (za nawrotem wspólnym) 
oraz jeden punkt na każdej pętli trasy biegowej. 

Na trasie kolarskiej do dyspozycji zawodników będzie woda 
w butelkach 0,5 litra oraz banany. 

Na trasie biegowej bufet będzie zaopatrzony w wodę w kubecz-
kach, izotonik AronPharma w kubeczkach, żele B-Pac Aronphar-
ma oraz banany. 

Po przekroczeniu linii mety będzie dostępny będzie punkt od-
świeżania, który będzie oferował zawodnikom wodę, izotonik 
AronPharma, pomarańcze, banany, piwo oraz Coca Colę. Dodat-
kowo każdy zawodnik otrzyma ciepły posiłek.  
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STREFA  
ZMIAN

Strefa zmian będzie dostępna dla zawodników w następujących 
godzinach:
• - sobota od 16:00 do 20:30
• - niedziela od 7:00 do 11:15

Przy wejściu do strefy zmian sędziowie dokonają kontroli sprzę-
tu (kask) oraz sprawdzą stan techniczny roweru (sprawne ha-
mulce i układ kierowniczy). 

Przy stanowisku znajduje się koszyk, w którym można pozo-
stawić swoje rzeczy. Włóż tam buty do jazdy na rowerze (jeśli 
takowych używasz), kask na rower, okulary, rękawiczki i wszyst-
ko inne czego będziesz potrzebować podczas zawodów. Pilnuj 
porządku w strefie zmian – jeżeli Twoje rzeczy znajdą się poza 
pojemnikiem sędziowie mogą nałożyć na Ciebie karę czaso-
wą, zgodnie z przepisami. Obowiązuje zakaz wieszania pianek 
na stojakach rowerowych.  

Strefa zmian jest dostępna wyłącznie dla zawodników, nie mają 
do niej wstępu osoby postronne. 

Pamiętaj, że po pływaniu roweru możesz dotknąć dopiero wte-
dy, kiedy masz na głowie założony i zapięty kask. Podobnie 
po etapie rowerowym kask możesz odpiąć dopiero wtedy, kiedy 
Twój rower zostanie prawidłowo odwieszony na stojaku. 

Pamiętaj, aby prawidłowo umieścić swój rower na wieszaku 
– jak na obrazku. 

Odbiór rowerów ze strefy zmian będzie możliwy wyłącznie 
w godzinach 13:00 – 15:30. 

! 
Nie wyrzucaj numeru startowego po ukończeniu wyści-

gu, jest on podstawą do odbioru Twoich rzeczy z depo-

zytu i strefy zmian. 

01

02

03

04

INFORMACJE PRAKTYCZNE
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WAŻNE 
INFORMACJE

Start wszystkich wyścigów odbędzie się jako start wspólny, 
a o wyniku i miejscu danego zawodnika decyduje tak zwany 
„gun time”, czyli czas od wystrzału startera do przekroczenia 
przez zawodnika linii mety. 

Podczas zawodów należy zwrócić szczególną uwagę na punkty 
kontrolne / maty pomiarowe znajdujące się na trasie zawodów. 
Ominięcie punktu kontrolnego / maty pomiarowej lub skraca-
nie trasy wyścigu może spowodować dyskwalifikację zawodnika 
przez sędziów. 

Wszystkich zawodników obowiązuje zakaz śmiecenia na trasie 
zawodów. Śmiecenie na trasie może być karane przez sędziów 
dyskwalifikacją. 

Po ukończeniu zawodów, każdy zawodnik może w namiocie 
BALL sprawdzić swój czas. Po przyłożeniu chipa do czytnika 
na monitorze pojawi się czas zawodnika. 

DEPOZYT

Przed startem każdy zawodnik może skorzystać z depozytu. Depo-
zyt znajduje się w oznaczonym namiocie na rynku w Chełmży, do-
stępny dla zawodników od godziny 8:00 do zakończenia zawodów. 
Przy stanowisku depozytowym każdy zawodnik otrzyma worek do 
depozytu, na który należy opisać swoim numerem startowym.  

Odbiór rzeczy z depozytu jest możliwy na podstawie numeru 
startowego i opaski na rękę. W przypadku zgubienia numeru 
i/lub opaski rzeczy z depozytu zostaną wydane dopiero po od-
biorze rzeczy przez wszystkich zawodników. 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy prze-
kazane do depozytu. Prosimy nie przekazywać do depozytu 
wartościowych przedmiotów w tym w szczególności sprzętu 
fotograficznego, komputerów, laptopów, tabletów, itp. z uwagi 
na brak możliwości kontroli stanu tych przedmiotów podczas 
przyjmowania i wydawania ich z depozytu. 

PARKINGI

Zawodnikom rekomendujemy skorzystanie z następujących 
parkingów w Chełmży:
• przy hali sportowej i Szkole Podstawowej nr 2, ul. Hallera 17 

(odległość do T1, około 250 m)
• przy Biedronce, ul. Władysława Sikorskiego 30  

(odległość do T1 około 400 m)

• przy Tesco, ul. Chełmińskie Przedmieście 9-11  
(odległość do T1 około 600 m)

• przy Lidlu, ul. Toruńska 7  
(odległość do T1 około 900 m)

UTRUDNIENIA 
W RUCHU

W dniach 13 i 14 sierpnia obowiązuje zakaz parkowania pojaz-
dów na rynku w Chełmży. Od godziny 16:00 w dniu 13 sierpnia 
do godziny 16:30 w dniu 154sierpnia obowiązuje zakaz parko-
wania pojazdów na ulicy Rynek oraz Tumskiej i Chełmińskiej. 

W dniu 14 sierpnia 2022 roku (niedziela) w związku z rozgry-
waniem zawodów LOTTO Triathlon Energy Chełmża wystąpią 
utrudnienia w ruchu drogowym na terenie miejscowości Cheł-
mża, Skąpe, Dubielno, Dżonowo, Dżonówko.

W godzinach 8:00 - 13:30 całkowicie wyłączona z ruchu zostanie 
droga powiatowa od skrzyżowania ulicy Chełmińskie Przedmie-
ście przez Skąpe, Dubileno, Dżonówko aż do Dżonowa. Na tere-
nie Chełżmy wyłączone całkowicie z ruchu zostaną ulice Rynek, 
Tumska. Na ulicy Chełmińskiej od skrzyżowania z ulicą Adama 
Mickiewicza do ulicy Trakt zostanie wprowadzony ruch waha-
dłowy. Prosimy o poruszanie się zgodnie ze wskazówkami Poli-
cji i osób kierujących ruchem. 

W godzinach 10:00 - 15:30 całkowicie wyłączone z ruchu zosta-
ną ulice: Sądowa, Tadeusza Kościuszki i Słoneczna. Utrudnie-
nia wystąpią również na ulicach równoległych i prostopadłych 
do wymienionych ulic.
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DRAFTING

Na trasie rowerowej obowiązuje całkowity zakaz draftingu. 
Zakaz draftingu oznacza, że etap rowerowy jest rozgrywany 
jako jazda indywidualna na czas. Każdy zawodnik powinien je-
chać sam od startu do mety etapu kolarskiego. Osoba jadąca 
z tyłu powinna przez cały czas utrzymywać dystans 10 m licząc 
od przedniego koła zawodnika jadącego przed nim do przed-
niego koła zawodnika jadącego z tyłu. W trakcie manewru wy-
przedzania zawodnik ma 20 sekund na jego zakończenie, czyli 
przejechanie obok zawodnika i odjechanie od niego, tak aby 
osoba wyprzedzana nie znajdowała się w strefie draftingu. Oso-
ba mijana jest zobowiązana do zachowania stałej prędkości lub 
spowolnienia w trakcie, gdy inny zawodnik ją wyprzedza. 

Drafting dozwolony jest na odcinku wyjazdu i dojazdu do strefy 
zmian (od belki do ronda oraz od ronda do belki), a także na na-
wrotach. 

W przypadku osób łamiących przepisy będą przez sędziów na-
kładane kary w postaci kartek:
• niebieska kartka – dotyczy kary czasowej za drafting 
• żółta kartka – dotyczy upomnień za przewinienia 
• czerwona kartka – dotyczy dyskwalifikacji zawodnika

Sędziowie nakładają kary w postaci kartek według swoich de-
cyzji również za inne przewinienia jak np. utrudnianie wyprze-
dzania, pozostawianie śmieci na trasie zawodów, niesportowe 
zachowanie, niedozwolona pomoc z zewnątrz. 

Dla zachowania bezpieczeństwa sędzia może opóźnić nałoże-
nia kary. 

Kary czasowe nie będą doliczane do końcowego czasu. Każdy 
zawodnik jest zobowiązany do odbycia kary czasowej w namio-
cie kar. Namiot kar będzie się znajdował w strefie zmian. Za zgło-
szenie się do namiotu kar odpowiada zawodnik, niezgłoszenie 
się do namiotu kar oznacza dyskwalifikację zawodnika. 

PROTESTY 
SPORTOWE

Wszelkie protesty dotyczące wyników i rywalizacji sportowej 
należy składać wyłącznie na piśmie do biura zawodów w termi-
nie 60 minut od momentu przekroczenia linii mety przez ostat-

niego zawodnika danego wyścigu. Złożenie protestu wiąże się 
z koniecznością wpłaty kaucji w wysokości 100 złotych. Protesty 
bez wpłaconej kaucji pozostaną bez rozpatrzenia. 

Protesty rozpatruje Komisja Odwoławcza. Skład Komisji Odwo-
ławczej zostanie podany podczas odprawy technicznej przed 
zawodami. 

W przypadku uznania protestu wpłacona kaucja podlega na-
tychmiastowemu zwrotowi, w przypadku oddalenia protestu 
wpłacona kaucja przepada. 

Decyzja Komisji Odwoławczej jest ostateczna i zamyka dalszą 
możliwość postępowania odwoławczego w kwestii rywalizacji 
sportowej i wyniku zawodów. 

10 METRÓW
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PLAN / MAPA – PŁYWANIE
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MAPA – ROWER



19

MAPA – BIEG
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PARTNER TYTULARNY

PATRON MEDIALNY
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Każda złotówka, którą przeznaczasz 
na gry liczbowe LOTTO, to 19 groszy 
dla sportu i kultury.


