
REGULAMIN 

„Zielonego Triathlonu” 

Kalety- Zielona, 23.08.2015 r. 

 
1. Organizatorami imprezy „Zielony Triathlon” zwanej dalej ZT, jest Miasto Kalety. Zawody 

współorganizowane są także przez: Nadleśnictwo Koszęcin, Więcek sp.j. Zakład Masarski i 

Biro Podróży „Atlantyda” z Koszęcina. 

2. Trasa ZT będzie wytyczona i oznakowana taśmami ostrzegawczymi (oprócz odcinka 

wodnego) przez Organizatora i prowadzić będzie leśnymi drogami i ścieżkami na terenie 

Zielonej- dzielnicy miasta Kalety. 

3. Start w zawodach jest indywidualny. W ZT mogą brać tylko osoby, które ukończyły 18 rok 

życia. 

4. Każdy z zawodników otrzyma od Organizatora mapki z wytyczoną trasą. 

5. ZT składa się z trzech etapów: 

a) zawodów pływackich na dystansie 550 metrów. Start i meta z plaży nad górnym 

zbiornikiem w Zielonej.  

b) wyścigu rowerowego na dystansie 8 km. Start i meta z plaży nad górnym zbiornikiem        

w Zielonej.  

c)  biegu przełajowego o długości 6,4 km. Start i meta z plaży nad górnym zbiornikiem          

w Zielonej.  

6. Impreza zorganizowana będzie w niedzielę- 23.08.2015 r.  

7. Zbiórka uczestników odbędzie się o godz. 8.15 na plaży nad górnym zbiornikiem                

w Kaletach- Zielonej. 

8. Każdy z uczestników na miejsce zbiórki stawia się z rowerem, obowiązkowym kaskiem 

rowerowym, w stroju sportowym i jego akcesoriami umożliwiającymi start we wszystkich 

trzech konkurencjach. 

9. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi napoje i posiłki regeneracyjne. Wody 

mineralne, owoce i batoniki dostępne będą w strefie zmian- przy plaży nad górnym 

zbiornikiem w Zielonej. 

10.  Start planowany jest na godz. 9.00 w Kaletach- Zielonej (plaża nad górnym zbiornikiem). 

11. Trasę należy przemierzyć szlakiem wytyczonym przez Organizatorów pod rygorem 

dyskwalifikacji. 

12. Trasę należy przemierzyć techniką wskazaną przez Organizatorów pod rygorem 

dyskwalifikacji. 

13.  Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich. Warunkiem dopuszczenia do ZT 

będzie podpisanie oświadczenia o zdolności do udziału w zawodach podpisanego 

własnoręcznie. Akceptując regulamin i dokonując zgłoszenia do udziału w ZT, uczestnik 

zrzeka się prawa dochodzenia odszkodowania od organizatorów lub jego zleceniobiorców      

w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że 

w razie wypadku nie może rościć żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora. 

14. Zawodnik musi zgłosić chęć uczestnictwa w Zawodach najpóźniej do dnia 14 sierpnia 

2015 roku. 

15. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.kalety.pl 

16. Klasyfikacja zawodników ZT przeprowadzona będzie według dwóch kategorii: „Kobiety” 

i „Mężczyźni”. 

17. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w obu kategoriach Organizator i Współorganizatorzy 

wręczą zawodnikom puchary i nagrody w postaci sprzętu sportowego. 

18. Każdy z uczestników ZT otrzyma pamiątkową koszulkę.    


