
    REGULAMIN 

Zawodów sportowych pn. „I TRIATHLON LEWIN BRZESKI” 

CEL: 

Promocja Miasta i Gminy Lewin Brzeski jako miejsca do aktywnego wypoczynku 

Popularyzacja triathlonu 

Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży  

ORGANIZATOR: 

Firma: FIZJOTERAPIA WESOŁOWSKI z siedzibą na al. Wojska Polskiego 21  

w Lewinie Brzeskim 

Dyrektor zawodów głównych- Marek Lewandowski  

Dyrektor zawodów i imprez towarzyszących- Łukasz Wesołowski 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

Gmina Lewin Brzeski 

TERMIN, DYSTANS, TRASA: 

 Zawody odbędą się w dniu 04 września 2022 r. na terenie kąpieliska w Lewinie 

Brzeskim. 

Start, meta oraz biuro zawodów zlokalizowane będą na terenie kąpieliska w Lewinie 

Brzeskim.  

Biuro zawodów otwarte w dniu imprezy, w godz. 7.00-8.30. Bezpośrednio po 

weryfikacji uczestnika będzie możliwe wprowadzenie roweru i złożenie osobistych 

rzeczy w strefie T1 i T2 (w jednym miejscu).  

PROGRAM ZAWODÓW: 

7.00-8.30 - weryfikacja zawodników, odbieranie pakietów, wstawianie sprzętu do T1 i 

T2 (strefy zmian) 

8.40 - obowiązkowa odprawa techniczna 

10.00 - start zawodów  



I część zawodów: pływanie 475 m (żwirownia Lewin Brzeski, 1 pętla, limit czasu 

pływania 25 min) - start wspólny z wody, pianki pływackie dozwolone, trasę 

wyznaczają boje.  

II część zawodów: rower ok. 22.2 km (trasa - teren kąpieliska miejskiego w Lewinie 

Brzeskim - Przecza - Oldrzyszowice – (Lewin Brzeski ul. Nysańska- tylko przy 

pierwszej pętli) - teren kąpieliska miejskiego w Lewinie Brzeskim - dwie pętle   

Trasa asfaltowa - jakość asfaltu 7.5/10 - miejsca o gorszej nawierzchni będą oznaczone. 

KASK OBOWIĄZKOWY na całym etapie rowerowym (założony i zapięty). Zawody 

przy ruchu otwartym - obowiązują przepisy ruchu drogowego! 

Zawodnicy muszą bezwzględnie dostosować się do Prawa o ruchu drogowym (przepisy 

regulujące prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego).  

Zawody w konwencji bez draftingu! Zakazany jest drafting za jakimkolwiek innym 

pojazdem, w tym w szczególności pojazdami sędziów, obsługi, prasy lub osób 

nieuczestniczących w Zawodach. 

Rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe – dozwolone. 

Rowery trekkingowe, krosowe – dozwolone. 

Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem - 2 h 

III część zawodów: bieg  4,5 km – limit czasowy na całość trasy 2:45 h. Trasa 

częściowo asfaltowa (około 55% całości) i częściowo szutrowa (około 45% całości). 

Podany czas na mecie jest czasem brutto i określa przebycie całego dystansu zawodów  

bez podziału na poszczególne etapy. 

W ramach zawodów na głównym dystansie - kategorie: 

a) Open mężczyźni i Open kobiety - pierwsze trzy miejsca okolicznościowe  

            statuetki;  

b) sztafeta - pierwsze trzy miejsca – okolicznościowe statuetki;  

c) przewidziane nagrody w zależności od pozyskanych środków od sponsorów.  

IV. Po zawodach przewidziany poczęstunek i losowanie nagród.  

V. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na 

zdrowiu Uczestników zawodów doznany w czasie rozgrywania zawodów 

TRIATHLON LEWIN BRZESKI I 04.09.2022r., wynikający z winy zawodnika lub 

jego stanu zdrowia, kondycji fizycznej oraz przygotowania do zawodów i posiadanego 

doświadczenia zawodniczego. 

Organizatorzy zastrzegają dla siebie prawo do przerwania zawodów jeżeli uznają, że 

okoliczności lub warunki atmosferyczne są niebezpieczne dla zdrowia i życia 

uczestników.  



Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za poniesione straty lub zniszczenie 

sprzętu i przedmiotów własnych Uczestnika w związku z uczestnictwem w zawodach. 

OPŁATA STARTOWA: 

a) zawody indywidualne -  100zł 

b) sztafeta – 200zł za całą drużynę 

W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach do dnia 01.08.2022 r. wniesiona opłata 

startowa podlega zwrotowi w wysokości 50% wpłaconej kwoty. Opłata nie podlega 

zwrotowi po dniu 01.08.2022 r.  

Istnieje możliwość przepisania wpisowego na inną osobę tylko i wyłącznie po 

omówieniu tego z dyrektorami zawodów i przedstawieniu pisemnej zgody zawodnika 

rezygnującego. 

Nie ma możliwości przepisania się na zawody przyszłoroczne. 

Opłata za udział w zawodach musi być dokonana do 30.07.2022 r. 

Dane do przelewu: FIZJOTERAPIA WESOŁOWSKI - Łukasz Wesołowski 

ul. Leśna 1, 49-345 Skorogoszcz 

konto bankowe: 08 1050 1504 1000  0092 1669  1221 

tytuł: Triathlon Lewin Brzeski (zawody indywidualne - imię i nazwisko zawodnika/ 

sztafeta - nazwa sztafety) 

PAKIET STARTOWY: 

woda, numer na etap rowerowy i biegowy, czepek, gadżety sponsorskie 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 04.09.2022 r. będą miały 

ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument potwierdzający tożsamość, 

dokonają opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o starcie w zawodach z własnej 

woli. 

Zawodnicy nie przestrzegający przepisów ruchu drogowego i stwarzający zagrożenie 

dla innych uczestników ruchu drogowego zostaną zdyskwalifikowani! 

Zawodnicy dokonujący zgłoszenia w imprezie poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i 



akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska 

na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy. 

Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail 

informacji odnośnie imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora. 

ZGŁOSZENIA: 

Do zawodów zostaje dopuszczony zawodnik, który:  

 wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.lewin-brzeski.pl; 

 odeśle go na adres email: lukaszwesolowski@o2.pl; 

 po otrzymaniu informacji od Organizatora o zmieszczeniu się w limicie 

uczestników; 

 do 7 dni od otrzymania informacji dokonuje wpłaty na podane konto i zostaje 

umieszczony na oficjalną listę startową.  

Limit uczestników wynosi 120 osób wraz ze sztafetą.  

UWAGI KOŃCOWE: 

Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne, chyba że inaczej 

zdecyduje Organizator. 

W przypadku pojawienia się wolnych miejsc startowych organizator może ogłosić 

dodatkowe zapisy lub zaprosić zawodników z listy rezerwowej. 

Wszyscy uczestnicy podczas etapu rowerowego zobowiązani są do zachowania 

odstępów w odległości minimum 10 metrów od innych zawodników, pomijając okres 

30s podczas wyprzedzania. 

Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym. 

Na plaży miejskiej w Lewinie Brzeskim w wyznaczonym miejscu odbędzie się 

uroczyste zakończenie. 

W CZASIE UROCZYSTEGO ZAKOŃCZENIA WSZYSCY ZAWODNICY, 

KTÓRZY UKOŃCZĄ I TRIATHLON LEWIN BRZESKI OTRZYMAJA 

PAMIATKOWE KOSZULKI FINISHERA.  



WARUNKIEM OTRZYMANIA KOSZULKI JEST RÓWNIEŻ UCZESTNICZENIE 

W ZAKOŃCZENIU ZAWODÓW. 

W dniu zawodów o godzinie 8.40 w wyznaczonym miejscu na terenie plaży w Lewinie 

Brzeskim odbędzie się OBOWIĄZKOWA odprawa dla zawodników - brak obecności 

i wpisania się na listę odprawy równa się z NATYCHMIASTOWĄ 

DYSKWALIFIKACJĄ. 

W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze 

drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu. Przy usuwaniu awarii 

zawodnik może korzystać z pomocy osób trzecich. 

Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów - w dniu zawodów na terenie kąpieliska 

miejskiego w Lewinie Brzeskim w godzinach 7.00-8.30. 

W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma: numery startowe, czepek, 

pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od sponsorów zawodów.   

W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną oraz podczas etapu 

pływackiego opiekę WOPR. 

Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać 

będzie Dyrektor Triathlonu Marek Lewandowski lub Łukasz Wesołowski. 

Interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

ZASADY W STREFACH ZMIAN T1 i T2: 

1. Zawodników biorących udział w rywalizacji sztafet obowiązują zasady zmian; w 

etapie rowerowym zawodnik zmieniający czeka przy stanowisku rowerowym, aż 

zawodnik kończący pływanie dobiegnie do tego stanowiska. Dopiero wtedy może 

wyruszyć z rowerem do etapu rowerowego. 

2. Zawodników biorących udział w rywalizacji sztafet obowiązują zasady zmian; w 

etapie biegowym zmieniający zawodnik czeka przy stanowisku rowerowym, aż 

zawodnik kończący etap rowerowy dobiegnie do stanowiska rowerowego, zawiesi 

rower na uchwycie. Dopiero wtedy zawodnik etapu biegowego może wybiec. 


