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STAROGARD

SZANOWNI PAŃSTWO!
Szanowni Państwo! 

T riathlonowska tradycja #wSTG 
dalej się rozwija. Już za chwilę 
napiszemy kolejny rozdział tej 

ekscytującej historii. Po raz siódmy Sta-
rogard Gdański stanie się jednym z kil-
ku przystanków na drodze sportowej 
walki w pływaniu, jeździe na rowerze 
i bieganiu. Dla nas to wyróżnienie i ra-
dość, że tak duże i niezwykle wydarze-
nie sportowe zadomowiło się w naszym 
mieście i znalazło tu swoich wiernych fa-
nów. Wszyscy wiemy, że sport to nie tyl-
ko rywalizacja i próba sił, to też wielkie 
emocje i wspaniała zabawa, której za-
zwyczaj towarzyszy niepowtarzalna at-
mosfera integracji. Nie wiem czy mogę, 
ale po 6 edycjach chciałbym wierzyć, 
że Triathlon bez Starogardu Gdańskie-
go nie mógłby już istnieć, tak jak Sta-
rogard bez triathlonu. Myślę, że oboje 
przypadli sobie do gust i pokochali mi-
łością wzajemną. Cieszę się, że kolejny 
raz będziemy gościć w naszym mieście 
triathlonistów z całego kraju, że z roku 

na rok rośnie liczba fanów, którzy z utę-
sknieniem czekają na ten jeden jedyny, 
niezwykle pasjonujący dzień w roku - 
dzień pełen emocji i zwrotów akcji. 

Starogard od lat sportem stoi. Stawia-
my na jego rozwój – nie tylko w sferze 
infrastrukturalnej, ale przede wszyst-
kim poszukując alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu i możliwości 
realizowania własnych pasji oraz zain-
teresowań. Zależny nam, aby miasto 
było postrzegane jako miejsce przyja-
zne, gwarantujące dobrą jakość, gdzie 
liczy się zdrowie i aktywny tryb życia. 
W końcu jesteśmy stolicą Kociewia, 
której przyświeca hasło „Tu rodzą się 
gwiazdy”, a jak wiadomo najwięcej tych 
gwiazd jest w sporcie. Wszyscy znamy 
Kazimierza Deynę – legendę polskiego 
futbolu, który urodził się właśnie w Sta-
rogardzie Gdańskim. Wybitny tenisista 
Andrzej Grubba też rozpoczął swoją 
sportową karierę w naszym mieście. 
Stąd pochodzi Oktawia Nowacka –  brą-
zowa medalistka olimpijska w pięciobo-

ju z Rio de Janeiro. Co więcej najlepszym 
sportowcem 2021 roku została triathlo-
nistka Magdalena Lenz. Niech to będzie 
dla was wszystkich zachętą i mobilizacją 
do sportowej rywalizacji w Starogardzie 
Gdańskim. 

Wszystkim startującym życzę znakomi-
tej formy, determinacji, siły, no i oczywi-
ście sukcesów. Z naszej strony dołożymy 
wszelkich starań, aby zawody podobnie 
jak w latach ubiegłych przebiegły spraw-
nie i spełniły oczekiwania startujących 
i kibiców. Już dzisiaj zapraszam miesz-
kańców Starogardu i całego powiatu 
do kibicowania. Niech emocje, które to-
warzyszą zawodom, przyniosą  wiele ra-
dości i na długo zapadną w pamięci. 

Zapraszam 31 lipca 2022 roku na LOTTO 
Triathlon Energy do Starogardu – mia-
sta, w którym rodzą się gwiazdy! 

Janusz Stankowiak 

 Prezydent Miasta 

 Starogard Gdański
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LOTTO Triathlon Energy

DRODZY 
ZAWODNICY 

Witam w Starogardzie! Tutaj 
wszystko się zaczęło, 19 czerw-
ca 2016 roku właśnie w Staro-

gardzie debiutowaliśmy z pierwszą im-
prezą zrealizowaną przez Energy Events. 
Wówczas etap pływacki odbywał się 
w jeziorze w Płaczewie, a trasa wiodła 
Was na stadion im. Kazimierza Deyny 
w Starogardzie Gdańskim. 

Później były dwa lata w Borzechowie, 
a od roku 2019 etap pływacki rozgry-
wamy w Skarszewach nad jeziorem 
Borówno. Od 2019 roku również zmu-
szeni byliśmy do rezygnacji z dystansu 
1/2 IM, wynika to z minimalizowania 
uciążliwości naszej imprezy dla lokal-
nej społeczności. Do dyspozycji mamy 

dwa dystanse 1/8 i 1/4 oraz rywalizację 
sztafet na tych dystansach.

Dla większego komfortu zawodników 
na trasie kolarskiej i aby nie powo-
dować tłoku na nawrotach umiesz-
czonych w różnych miejscach jako 
pierwsi startują zawodnicy dystansu 
1/8. Wszystko jest tak zaplanowane, 
że dopiero po udaniu się zawodników 
dystansu 1/8 do strefy zmian na trasę 
ruszają zawodnicy dystansu 1/4. 

Niezmiennie zachęcam do ukończe-
nia trzech imprez spod znaku LOTTO 
Triathlon Energy na tym samym dystan-
sie, bo to daje Wam miejsce w klasyfikacji 
generalnej naszego cyklu, w której cze-

kają na Was atrakcyjne nagrody między 
innymi szwajcarskie zegarki BALL.

Dodatkowo każda osoba, która ukoń-
czy trzy imprezy LOTTO Triathlon Ener-
gy ma prawo do 10% zniżki na zawody 
LOTTO Challenge Gdańsk, które odbę-
dą się w dniach 17 – 18 czerwca 2023. 
Czekamy na Was jeszcze w Chełmży 
(14.08) i Mrągowie (28.08). 

Życzę wszystkim bezpiecznej rywali-
zacji 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 STAROGARD GDAŃSKI  
LOTTO TRIATHLON ENERGY

Dystans

Rok
2016 2017 2018 2019 2020 2021

1/2 IM Kobiet
Aleksandra  

Listosz  
(5:12:25)

Anna Żychska 
(5:02:57)

Katarzyna 
Kaczkowska 

(4:56:52)
Nie rozgrywano Nie rozgrywano Nie rozgrywano

1/2 IM Mężczyzn Paweł Reszke 
(4:14:24)

Paweł Miziarski 
(4:10:26)

Mateusz Petelski 
(4:08:47)

Nie rozgrywano Nie rozgrywano Nie rozgrywano

1/4 Kobiet Paulina Załucka 
(2:20:50)

Magdalena Lenz 
(2:21:49)

Rita Biskupska 
(2:27:35)

Magdalena Lenz 
(2:22:33)

Ola Korulczyk 
(2:25:56)

Ola Korulczyk 
(2:22:38)

1/4Mężczyzn Tomasz Spaleniak 
(2:06:26)

Tomasz Spaleniak 
(2:02:52)

Tomasz Spaleniak 
(1:59:36)

Tomasz Spaleniak 
(2:09:26)

Dawid Goryński 
(2:02:06)

Tomasz Spaleniak  
(2:02:00)

1/8 Kobiet Agata Sobota 
(1:21:00)

Agnieszka 
Gadomska (1:22:39)

Małgorzata 
Szczęsna  
(1:22:47)

Marta  
Kalinowska-Biegała  

(1:15:26)

Daniela Frukacz 
(1:18:48)

Daniela Frukacz 
(1:14:46)

1/8 Mężczyzn Jacek Jankowski 
(1:08:03)

Jakub Ruciński 
(1:09:06)

Jakub Ruciński 
(1:07:09)

Maciej Bruździak 
(1:01:00)

Piotr Łazaronek 
(1:04:54)

Rafał Korulczyk 
(1:06:22)
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HARMONOGRAM

SOBOTA, 30.07.2022

19.00 Odprawa techniczna dla zawodników (Facebook LOTTO Triathlon Energy)

NIEDZIELA, 31.07.2022 

6.00 - 10.00 Odbiór pakietów przy strefie zmian T1 (ośrodek Borówno Skarszewy)

6.00 - 10.00 Wstawianie rowerów i pozostawianie rzeczy w strefie zmian T1 (ośrodek Borówno Skarszewy)

6.30 - 9.30 Odbiór pakietów przy strefie zmian T2 (stadion OSiR Starogard Gdański)

6.30 - 9.30 Pozostawienie rzeczy w strefie zmian T2 (parking przed stadionem OSiR Starogard Gdański)

7.15 Odjazd autobusu do T1 sprzed stadionu OSiR (kurs dedykowany dla zawodników 1/8 IM)

8.00 - 10.00 Możliwość pozostawienia rzeczy w depozycie przed startem

8.30 Odjazd autobusu do T1 sprzed stadionu OSiR (kurs dedykowany dla zawodników 1/4 IM)

8.45 Oficjalne otwarcie Skarszewy - Starogard Gdański LOTTO Triathlon Energy

9.00 START dystans 1/8 IM + SZTAFETA 1/8 IM

10.15 START dystans 1/4 IM + SZTAFETA 1/4 IM

10.45 Kurs powrotny autobusu z T2 do T1 dla kibiców i pływaków ze sztafet obu dystanstów

12.00 - 14.00 Odbiór rzeczy ze strefy zmian T2

13.30 Dekoracja zawodników

13.45 Zamknięcie trasy zawodów dla dystansu (limit czasu)

LIMITY CZASOWE

Dystans
Dyscyplina

1/4 IM 1/8 IM

Pływanie 40 minut 30 minut

Pływanie + Rower 2:30 h* 1:30 h*

Całość 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 strefie zmian, godzina 13:00.
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KONKURS

#TriEmocjezBALL
Podczas 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 w Rumi. 
Uwiecznij swoje emocje na zdjęciu, a zdjęcie opublikuj w swoich 
mediach społecznościowych koniecznie z tagiem #TriEmocjezBALL 
oznaczając 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 dla wygody zawodników podzielone zostało na dwie 
części, każdy zawodnik samodzielnie decyduje w jakiej kolejności od-
wiedzi strefy zmian T1 i T2.  Biuro zawodów przy T1 – znajduje się przy 
wjeździe do ośrodka Borówno w Skarszewach. Biuro zawodów przy 
T2 – znajduje się na parkingu przed wjazdem na Stadion Miejski im. 
Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim.

Godziny pracy biura zawodów:  
• przy strefie zmian T1 (ośrodek Borówno): 6:00 - 10:00
• przy strefie zmian T2 (OSiR Starogard): 6:30 - 9:30

Pakiet startowy można odebrać wyłącznie osobiście w godzinach pra-
cy biura zawodów. Do odbioru pakietu startowego niezbędna jest kar-
ta zawodnika i dokument tożsamości ze zdjęciem. Licencje PZTri nie 
są wymagane na zawodach LOTTO Triathlon Energy.  Kartę zawodnika 
należy pozostawić w biurze zawodów przy T1, natomiast w biurze za-
wodów przy T2 wystarczy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. 

Zgłoszenia na zawody przyjmowane są wyłącznie elektronicznie przez 
system www.TimeRecords.pl

KARTA 
ZAWODNIKA

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

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

PAKIET 
STARTOWY 

Przy T1 każdy zawodnik otrzyma:
• 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

• zwrotny chip do pomiaru czasu – do umieszczenia nad kostką
• opaska na rękę – umożliwiająca wstęp do strefy zmian oraz 

odbiór posiłku i rzeczy z depozytu
• czepek pływacki z logo imprezy
• ulotkę z kodami QR kierującymi do najważniejszych infor-

macji (racebook, trasy, regulamin, itp.)

Przy T2 każdy zawodnik otrzyma:
• numer startowy – obowiązkowy do umieszczenia z przodu 

na etapie biegowym, nieobowiązkowy na etapie rowerowym

Dodatkowo w skład pakietu startowego wchodzą:
• ciepły posiłek po zawodach – wydawany na podstawie nu-

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

TRANSPORT

Organizator zabezpieczy transport dla zawodników nad jezioro 
Borówno w Skarszewach. Odjazdy autobusów sprzed stadionu 
OSiR w Starogardzie Gdańskim:
• 7:15 – kurs dedykowany dla zawodników dystansu 1/8
• 8:30 – kurs dedykowany dla zawodników dystansu 1/4 
• 10:45 – kurs powrotny dla pływaków w sztafetach

Transport rowerów również zostanie zapewniony przez orga-
nizatora. Obowiązuje zgłoszenie chęci transportu roweru z T2 
do T1. Na zgłoszenia oczekujemy do środy (27 lipca) do godzi-
ny 23:59. Zgłoszenia transportu rowerów poprzez formularz  
http://bit.ly/ee-rower 

ODPRAWA 
TECHNICZNA

Mocno zachęcamy i zapraszamy do udziału w odprawa tech-
nicznej przed zawodami. Odprawa odbędzie się on-line 
w sobotę, 30 lipca 2022 o godzinie 19:00 na oficjalnym profi-
lu 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 brak punktu odświeżania. Na trasie biegowej bufet 
będzie zaopatrzony w wodę w kubeczkach, izotonik AronPharma 
w kubeczkach oraz banany. Po przekroczeniu linii mety będzie do-
stępny będzie punkt odświeżania, który będzie oferował zawodni-
kom wodę, izotonik AronPharma, pomarańcze, banany oraz Coca 
Colę. Dodatkowo każdy zawodnik otrzyma ciepły posiłek.  
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INFORMACJE PRAKTYCZNE

http://www.TimeRecords.pl
http://www.TimeRecords.pl
http://www.TriathlonEnergy.pl
http://bit.ly/ee-rower  


STREFA  
ZMIAN

Strefa zmian będzie dostępna dla zawodników w następujących 
godzinach:
• strefa zmian T1: od 6:00 do 10:00
• strefa zmian T2: od 6:30 do 9:30

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

W strefie zmian T1 każdy zawodnik otrzyma worek do którego 
należy włożyć rzeczy niezbędbne na etap rowerowy (kask, buty, 
okulary, itp). Po ukończeniu etapu pływackiego dobieramy do 
wieszaka z workami wyjmujemy z worka rzeczy niezbędne na 
etap kolarski, a wkładamy do worka rzeczy po etapie pływakc-
kim (pianka, czepek, okularki) zawiązujemy worek i wrzucamy 
do pojemnika przy stojakach. 
WAŻNE! Sprawdź czy worek jest opisany Twoim numerem star-
towym. 

W strefie zmian T2 przy stanowisku z rowerem znajduje się ko-
szyk, w którym należy umieścić rzeczy na etap biegowy (numer, 
buty, czapeczka, itp). 

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
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INFORMACJE PRAKTYCZNE
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WAŻNE 
INFORMACJE

Start wszystkich wyścigów odbędzie się jako start wspólny, a o wy-
niku 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 kon-
trolne / maty pomiarowe znajdujące się na trasie zawodów. Ominię-
cie punktu kontrolnego / maty pomiarowej lub skracanie trasy wy-
ścigu może spowodować dyskwalifikację zawodnika przez sędziów. 

Wszystkich zawodników obowiązuje zakaz śmiecenia na trasie za-
wodów. Śmiecenie na trasie może być karane przez sędziów dys-
kwalifikacją. 

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 w pobliżu strefy zmian T1 
nad jeziorem Borówno w Skarszewach, dostępny dla zawodników 
od godziny 8:00. Przy stanowisku depozytowym każdy zawodnik 
otrzyma worek do depozytu, na który należy opisać swoim nume-
rem startowym.  

Wszystkie rzeczy pozostawione w depozycie oraz worki ze strefy 
zmian T1 organizator przewiezie do strefy zmian T2 po zakończeniu 
zawodów. 

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:
• parking przy stadionie OSiR w Starogardzie Gdańskim 
• parking na terenie OSiR w Starogardzie Gdańskim (przy hali 

sportowej)

UTRUDNIENIA 
W RUCHU

W dniu 31 lipca 2022 roku (niedziela) w związku z rozgrywaniem 
zawodów Starogard Gdański LOTTO Triathlon Energy wystąpią 
utrudnienia w ruchu drogowym na terenie miejscowości Skar-
szewy i Starogard Gdański.

W godzinach 8:45 - 12:30 czasowo wyłączony z ruchu zostanie 
odcinek ulicy Starogardziej w Skarszewach, od wyjazdu z ośrod-
ka Borówno w kierunku Starogardu Gdańskiego.

W godzinach 8:45 - 13:30 na terenie Starogardu Gdańskiego - 
całkowite wyłączenie z ruchu dotyczy ulic: Skarszewska - Der-
dowskiego – Gdańska (ruch wahadłowy na wiadukcie) – Sko-
rupki – Traugutta – Dmowskiego – Zielona - rondo Bractwa 
Kurkowego (kierowanie ruchem przez Policję na DK 22) – Nor-
wida – Tczewska – Kanałowa. Utrudnienia w północnej części 
miasta od ulicy Derdowskiego do ulicy Kanałowej zostaną sku-
mulowane w okresie 9:00 – 13:30.

W ciągu trasy biegowej wyłączone z ruchu zostaną ulice: Kana-
łowa – Podgórna – Rynek – Chojnicka - 2 Pułku  Szwoleżerów 
Rokitniańskich – Chojnicka - rondo  Lubichowska – Kościuszki 
- rondo Lubichowska – Chojnicka – Rynek – Podgórna –Kanało-
wa. Wyłączenie z ruchu trasy biegowej w godzinach 9:15 – 14:30.

W związku z zamknięciem tych ulic nastąpią również utrudniania 
na ulicach prostopadłych do wyżej wymienionych – tam gdzie 
będzie to możliwe odbywał się będzie przejazd poprzeczny przez 
skrzyżowania, ruchem będą kierować osoby uprawnione i Policja.

W godzinach 9:00 – 14:30 nastąpi przerwa w funkcjonowaniu ko-
munikacji miejskiej dla linii poruszających się po trasie zawodów.

6Od piątku od godziny 18:00 do niedzieli do godziny 16:00 obo-
wiązuje zakaz parkowania pojazdów na parkingu przed stadio-
nem OSiR w Starogardzie Gdańskim.
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DRAFTING

Na trasie rowerowej obowiązuje całkowity zakaz draftingu. Za-
kaz draftingu oznacza, że etap rowerowy jest rozgrywany jako 
jazda indywidualna na czas. Każdy zawodnik powinien jechać 
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 przedniego 
koła zawodnika jadącego z tyłu. W trakcie manewru wyprzedza-
nia zawodnik ma 20 sekund na jego zakończenie, czyli przeje-
chanie obok zawodnika i odjechanie od niego, tak aby osoba 
wyprzedzana nie znajdowała się w strefie draftingu. Osoba mi-
jana jest zobowiązana do zachowania stałej prędkości lub spo-
wolnienia 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 
nawrotach. 

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 na-
miocie kar. Namiot kar będzie się znajdował w strefie zmian. Za 
zgłoszenie się do namiotu kar odpowiada zawodnik, niezgło-
szenie 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



18

MAPA – ROWER



19

MAPA – BIEG
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PARTNER TYTULARNY

ORGANIZATOR

STRATEGICZNY PARTNER TECHNICZNY CYKLU

SPONSOR STRATEGICZNY

OFFICIAL TIME KEEPER

PATRONI MEDIALNI

SPONSORZY I PARTNERZY CYKLU TRIATHLON ENERGY

MIASTA GOSPODARZE

23



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




