SILVERMAN COSS TRIATHLON
REGULAMIN
I.
1.
2.
3.
4.

CEL
Popularyzacja TRIATHLONU na terenie Polski południowej.
Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnej formy wypoczynku.
Promocja Powiatu Krapkowickiego.
Rozpowszechnianie multisportowych dyscyplin

II.

TERMIN I MIEJSCE

Start: 28.06.2020 r. godz. 11:00
Miejsce: Januszkowice, Ośrodek Wypoczynkowy JEZIORO SREBRNE.



III.
ORGANIZATORZY
GRUPA KAPIJA SPORT Zdzieszowice
Lokalna Grupa Rybacka OPOLSZCZYZNA
IV.



WSPÓŁORGANIZATOR

"MORSY NA KOKSIE"
V.

KLASYFIKACJE

1.






2.

Indywidualnie:
M16 – (mężczyźni 16-39l)
M40 – (mężczyźni 40-69l)
M70 – (mężczyźni 70-100l)
K16 – (kobiety 16-39l)
K40 – (kobiety 40-69l)
K70 – (kobiety 70-100l)
SZTAFET

VI.

DYSTANS - HARMONOGRAM ZAWODÓW:

1.
SILVERMAN CROSS TRIATHLON obędzie się na dystansie 1/8IM. Szczegóły trasy
zostaną podane w komunikacie organizacyjnym oraz na stronie internetowej organizatora.
Wskazany rower – MTB / CROSS
2.
Harmonogram

9:30 - 10:30 otwarcie biura zawodów - (odbiór numerów startowych oraz pakietów
okolicznościowych)

10:35 Odprawa techniczna i przejście na start

11:00 Start z plaży nad JEZIOREM SREBRNYM– rozważamy wprowadzenie startu w
trybie interwałowym.

około 12:00 Pierwsi zawodnicy na mecie.
VII. ZGŁOSZENIA

SILVERMAN CROSS TRIATHLON
1.
Prawo startu w zawodach posiadają osoby które w roku 2020 ukończyły 16 lat (osoby
urodzone w roku 2004 i wcześniej).
2.
Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę rodziców/opiekunów prawnych na
uczestnictwo w zawodach. (rodzic/opiekun prawny podpisuje zgodę osobiście w biurze
zawodów w dniu zawodów).
3.
Zawodnik pełnoletni w biurze zawodów okazuje dokument stwierdzający tożsamość,
dokonanie opłaty startowej oraz podpisuje oświadczenie o starcie w zawodach na własną
odpowiedzialność.
4.
Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji
zawodów.
5.
Zawodnicy przy odbiorze pakietu startowego w miarę możliwości dokonają wpłaty
darowizny „do puszki” w dowolnej kwocie na rzecz lokalnej społeczności. Decyzja o
ostatecznym beneficjencie kwesty zostanie podjęta przez nas po wyścigu, o czym uczestnicy
zostaną poinformowani. Prawdopodobnie będzie nim schronisko dla zwierząt w KędzierzynieKoźlu.
6.
Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na nie bez osób postronnych zaopatrzeni w
wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa środki ochrony osobistej (np.
maseczki).
7.
Organizator nie zapewnia szatni, przebieralni oraz pryszniców, a zawodnicy przychodzą
na linie startu na 5 minut przed planowanym startem.
8.
Po zawodach zawodnicy otrzymają posiłek, który zostanie przygotowany oraz będzie
spożywany w warunkach polowych.
9.
Po zakończeniu zawodów zawodnicy nie gromadzą się w skupiskach i zachowując
wszelkie obostrzenia udają się do samochodów w celu przebrania się oraz dalej do domów.
10.
Wyniki zawodów opublikowane zostaną w dniu zawodów w centrum oraz na stronie
internetowej www.silverman.pl. Po zakończeniu zawodów odbędzie się ceremonia i dekoracja
najlepszych zawodników.
11.
Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do 23 czerwca 2020r. na stronie
internetowej: www.silverman.pl w zakładce ZAPISY lub pod linkiem
https://zapisy.mktime.pl/crosstriathlon-silverman-v4848
12.
Organizator zapewnia możliwość zgłoszenia w biurze zawodów w dniu zawodów
28.06.2020r w godzinach 9:00 do 10:30 Rejestracja w dniu startu nie gwarantuje pełnego
pakietu startowego.
13.
Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu imprezy w biurze zawodów od godz. 09:30 do
10:30 z dopłatą 50zł.
VIII. OPŁATA STARTOWA
SOLO:
•

Do 23 czerwca 2020

-

50zł

•

W dniu zawodów

-

100zł

SZTAFETY

•

Do 23 czerwca 2020

-

100zł

•

W dniu zawodów

-

150zł

Wpłaty należy kierować na konto:
GRUPA KAPIJA SPORT, 47-330 ZDZIESZOWICE, UL. ROOSEVELTA 4 Raiffeisen Bank Polska S.A. 59 1750
0012 0000 0000 3882 3388
Tytuł przelewu: SILVERMAN CROSS TRIATHLON oraz imię nazwisko ZAWODNIKÓW
•
O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się
datę wpływu na konto organizatora
•

W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty - wpisowe podlega zwrotowi.

•

Obowiązuje limit liczby uczestników - łącznie 150 osób.
IX.

NAGRODY

Każdy zawodnik biorący udział w imprezie po ukończeniu trasy otrzymuje pamiątkowy medal.
X.

UCZESTNICTWO

1.
Każdy z zawodników zobowiązany jest do wykonywania poleceń sędziów. W przypadku sytuacji
spornych rozstrzygnięcie zależy od organizatora.
2.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w triathlonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i
pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i
urazów fizycznych w tym śmierci.
3.
Przekazanie organizatorowi podpisanego regulaminu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował
się podjąć to ryzyko startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
4.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z
regulaminem SILVERMAN CROSS TRIATHLONU, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
5.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w zakresie
niezbędnym do realizacji zawodów w tym wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji dotyczących
imprezy i materiałów promocyjnych organizatora.
6.

Zawody odbędą się według ustaleń niniejszego regulaminu.

7.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaleca się
ubezpieczenie we własnym zakresie.
8.

Zabrania się startu pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź dopingujących.

9.

Organizator nie weryfikuje umiejętności pływackich zawodników.

10.

Zabrania się korzystania na trasie zawodów z urządzeń elektronicznych ze słuchawkami!!!
XI.

OŚWIADCZENIE RODO

1.
Oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach SWIMRUN, a w szczególności nie
występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w ww. zawodach.

2.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem zawodów SWIMRUN i zobowiązuję się do
jego przestrzegani.
3.
Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych Stowarzyszenie KAPIJA jest
archiwizatorem danych osobowych zbieranych w celu organizacji i prze prowadzenia zawodów
SWIMRUN. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(na) o prawie wglądu do moich danych
oraz do złożenia wniosków o ich poprawienie.
4.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym do ich udostępnienia
przez Stowarzyszenie KAPIJA, a w szczególności zamieszczania ich w przekazach telewizyjnych,
internetowych i umieszczania w materiałach promujących organizowane zawody.
5.
Wyrażam zgodę, aby wizerunek mojej osoby, stworzony w związku z zawodami SWIMRUN
był wykorzystywany w dowolnej formie i dowolny sposób, między innymi, do celów promocyjnych,
reklamowych, w filmach, telewizji i innych nośnikach dźwięku, obrazu i informacji i rezygnuję z
wszelkich związanych z tym wynagrodzeń. Rezygnuję również z wszelkich roszczeń, jakie
mógłbym/mogłabym mieć w związku z naruszeniem prywatności, zniesławieniem lub w oparciu o
wszelkie inne podstawy powództwa, wynikające z wyprodukowania, dystrybucji, nadania,
rozpowszechniania, promocji wystawienia na widok publiczny lub wykorzystania w jakikolwiek inny
sposób mojego wizerunku lub występu utrwalonego na nośnikach dźwięku i obrazu w związku z
organizowanymi zawodami SWIMRUN.
XIII.

UWAGI KOŃCOWE
1.
2.

Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
W ramach opłaty startowej Zawodnik startu głównego otrzymuje:

-

oznaczoną i zabezpieczoną trasę,

-

parking dla samochodu,

-

zabezpieczenie medyczne i ratownicze WOPR, OSP, Policja.

-

ciepły posiłek,

-

obsługę wolontariuszy,

-

wsparcie i pomoc służb Organizatora w sytuacjach tego wymagajacych,

-

pamiątkowy medal,

-

pakiet startowy uzależniony od hojności sponsorów.
3.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

>

tel. 500 192 398 Adrian Zimerman - Dyrektor organizacyjny

>

tel. 665 849 023 Katarzyna Gniot - Biuro zawodów, sprawy finansowe
4.
Wszelkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów rozpatrywać będzie
komisja sędziowska. Interpretacja regulaminu należy do organizatora SWIMRUN
INDUSTRIALNY.

5.
Jeśli sytuacja związana z pandemią pogorszy się, przede wszystkim jeśli nie zostanie
wprowadzony IV etap odmrażania sportu, zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy.
Jeśli będą jakiekolwiek inne przesłanki lub decyzja służb o zbyt dużym zagrożeniu robienia
imprezy w takiej formule, zawody zostaną odwołane.

