
  

 
 

Witamy w gronie uczestników ELEMENTAL Tri Series Augustów 2016! 
 

1. PROGRAM IMPREZY 
Sobota, 11.06.2016 
15:00 objazd trasy kolarskiej 
16:00 – 20:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów (biuro zawodów) 
Niedziela, 12.06.2016 
07:30 – 9:30 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów 
08:00 – 10:00 wprowadzanie rowerów do strefy zmian 
10:00 start kategorii wiekowej 1-7 lat – bieg na 200 m 
10:10 start kategorii wiekowej 8-11 lat – bieg na 500 m 
10:20 start kategorii wiekowej 12-15 lat – bieg na 1 km 
10:30 oficjalne otwarcie Elemental Tri Series (okolice startu) 
10:35 odprawa techniczna (okolice startu) 
10:40 ceremonia dekoracji dla dzieci i młodzieży 
11:00 start dystans supersprint 
11:55 start dystans sprint 
12:00 start dystans olimpijski (indywidualnie i sztafety) 
15:00 – 16:30 wydawanie rowerów ze strefy zmian 
16:00 zamknięcie trasy 
16:00 – 16:30 ceremonia wręczania nagród dla wszystkich dystansów 
 
2. KARTA ZAWODNIKA, BIURO ZAWODÓW I PAKIET STARTOWY 
- Każdy zawodnik przed odbiorem pakietu startowego powinien pobrać kartę zawodnika logując się na swoje 
konto w systemie zapisów www.startlist.pl . Prosimy o wydrukowanie i podpisanie karty, a następnie 
przedstawienie jej podczas odbioru pakietu w biurze zawodów. W przypadku gdy pakiet startowy odbiera za 
zawodnika inna osoba, niezbędne będzie przedstawienie dowodu osobistego uczestnika imprezy lub jego 
kserokopia. Upoważniona osoba może odebrać pakiet bez chipa. Po chip zawodnik musi zgłosić się osobiście 
z dokumentem potwierdzającym tożsamość nawet bezpośrednio przed startem. W przypadku sztafet kartę 
zawodnika pobiera kapitan sztafety. Obok swojego nazwiska dopisuje imiona i nazwiska pozostałych członków 
sztafety i wszyscy zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia o starcie z własnej woli. 
Jednocześnie prosimy o sprawdzenie poprawności swoich danych w systemie, a w przypadku błędu prosimy o 
ich edycję lub mail na biuro (małpa) startlist (kropka) pl z prośbą o ich zmianę. 
 
- Odbiór pakietów startowych będzie możliwy wyłącznie w biurze zawodów, które mieści się w okolicy Amfiteatru, 
przy ul. Zarzecze w Augustowie w dniach 11.06.2016 godz. 16:00-20:00 oraz 12.06.2016 godz. 8:00-10:00. 
 
- Chip do pomiaru czasu, który znajduje się w pakiecie zamocuj przed startem na lewej nodze nad kostką. 
Umieszczenie chipa w innym miejscu spowoduje brak odczytu na trasie i nie umieszczenie Twojego nazwiska 
na wynikach. 
 
- Numer startowy, który otrzymasz przygotuj w strefie zmian i załóż dopiero po wyjściu z wody. Każdy zawodnik 
powinien mieć własną gumkę do przymocowania numeru startowego! Podczas jazdy na rowerze numer 
powinien być widoczny z tyłu, a podczas biegu z przodu. 
 
- Ponadto otrzymasz koszulkę, czepek, numer do przyklejenia pod siodełko oraz trzy numery na kask, które 
należy przylepić z przodu i po bokach. 
 
3. DRAFTING 
- Na trasie rowerowej Elemental Tri Series Augustów na dystansie sprinterskim i supersprinterskim drafting 
(jazda na kole) jest dozwolona. 
 
- Na trasie rowerowej Elemental Tri Series Augustów na dystansie olimpijskim obowiązuje całkowity zakaz 
draftingu. Jazda bez draftingu to nic innego jak jazda indywidualna na czas (time trial). Zawodnik powinien 
jechać sam od startu, aż do mety. Osoba jadąca z tyłu powinna trzymać odstęp minimum 7 metrów licząc od 
tylnego koła zawodnika jadącego przed nim oraz minimum 2 metry z boku. W momencie mijania zawodnik 
powinien trzymać się swojego rywala nie bliżej niż 2 metry z tyłu i 2 metry z boku. Gdy kolarz wjedzie w strefę 
2x7m ma 15 sekund na minięcie przedniego koła rywala, natomiast gdy minie już przednie koło, to osoba mijana 
ma 15 sekund na wyjście z pola 2x7m. 
 

http://www.startlist.pl/


- W przypadku osób łamiących przepisy będą egzekwowane kary. Przy pierwszym przewinieniu następuje 
czterominutowa kara czasowa. Przy drugim przewinieniu następuje druga czterominutowa kara czasowa. Kary 
będą egzekwowane tuż za strefą zmian. Trzecie przewinienie to dyskwalifikacja. Zawodnikom, którzy nie 
odbędą swojej kary czasowej zostanie dopisane 4 minuty do czasu końcowego zawodów. Zawodnikom 
nie przysługuje odwołanie się od kary czasowej, a decyzja sędziego jest ostateczna!!! 
 
- Do strefy 2x7m można wjechać unikając kary jeżeli: wyjeżdżasz lub wjeżdżasz do strefy zmian, mijasz rywala, 
lecz nie dłużej niż przez 15 sekund, rowerzyści zwalniają ze względów bezpieczeństwa, jesteś w trakcie skrętu 
lub nawrotu przekraczającym kąt 90 stopni. 
 
- Powyższe kary dotyczą również takich przewinień jak: blokowanie i utrudnianie wymijania, pozostawienie 
bidonów na trasie, niesportowe zachowanie, pomoc z zewnątrz (dotyczy podawania jedzenia, picia, polewania 
wodą w innych miejscach niż wyznaczone). 
 
4. WAŻNE!!! 
- Na 20 minut przed startem zakończ rozgrzewkę i ustaw się w miejscu wskazanym przez sędziego! 
 
- Start odbędzie się z brzegu. Przed ustawieniem się na linii startu każdy zawodnik winien przejść przez matę 
pomiarową w celu weryfikacji ilości startujących. 
  
- Na dzień dzisiejszy pianki neoprenowe są dozwolone na dystansie olimpijskim, sprinterskim i 
supersprinterskim. Ostateczna decyzja o ew. zakazie stosowania pianek nastąpi godzinę przed pierwszym 
startem i zostanie podana przez sędziego głównego zawodów. 
 
- Podczas zawodów zwróć uwagę na punkty kontrolne mierzące czas i na oznaczenia trasy. Ominięcie punktu 
lub skracanie trasy spowoduje dyskwalifikację. 
 
- PAMIĘTAJ O ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI NA TRASIE KOLARSKIEJ!!! TRZYMAJ SIĘ 
PRAWEJ STRONY!!! KAŻDE PRZEKROCZENIE OSI JEZDNI BĘDZIE KARANE NATYCHMIASTOWĄ 
DYSKWALIFIKACJĄ!!! 
 
- Zawody zostaną rozegrane przy zamkniętym ruchu drogowym, jednakże wszyscy zawodnicy powinni poruszać 
się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Zawodnicy muszą zachować 
szczególną ostrożność mając na uwadze ewentualną możliwość wyjechania pojazdów z pól czy pojedynczych 
zabudowań i posesji. Zawodnicy powinni bezwzględnie stosować się do poleceń sędziów oraz Służb 
Zabezpieczających trasę zawodów. 
 
- Informujemy, iż trasa kolarska w dniu imprezy tj. 12.06.2016 zostanie zamknięta w godzinach 10:00-16:00 i w 
tym czasie obowiązuje całkowity zakaz poruszania się autem po trasie wyścigu. 
 
- Po ukończeniu triathlonu i otrzymaniu medalu zwróć chip. Nieoddanie chipa powoduje dyskwalifikację. 
 
5. INFORMACJE DLA SZTAFET!!! 
- W ramach ELEMENTAL Tri Series Augustów odbędą się również sztafety triathlonowe na dystansie 
olimpijskim. W wyścigu sztafetowym mogą brać udział 3-osobowe zespoły, lecz w tej rywalizacji nie ma podziału 
na płeć i kategorie wiekowe. 
 
- Każdy członek sztafety startuje w jednej z konkurencji według następującej kolejności: pływanie (1,5 km), 
kolarstwo (40 km), bieganie (10 km). Start kolejnego uczestnika sztafety odbywa się przy swoim stanowisku w 
strefie zmian z chwilą zakończenia wcześniejszej konkurencji i przekazania następnemu uczestnikowi sztafety 
w strefie zmian chipa do pomiaru czasu oraz numeru startowego.  
 
- Zawodnik ze sztafety czekający na swoją kolej może przebywać w strefie zmian, przy swoim stanowisku, od 
momentu wystartowania zawodnika w poprzedniej konkurencji. Zawodnicy mają możliwość wbiegnięcia 
wspólnie na metę (ostatnie 200 metrów). Każdy uczestnik sztafety otrzyma medal za ukończenie zawodów. 
 
6. PARKING DLA ZAWODNIKÓW I KIBICÓW!!! 
- Dla zawodników biorących udział w Elemental Tri Series Augustów oraz ich kibiców, organizatorzy zapewnili 
parking, który jest bezpłatny i niestrzeżony. Uprzejmie prosimy o nie pozostawianie samochodów na trasie 
wyścigu, ponieważ grozi to odholowaniem auta. ZOBACZ GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ PARKINGI! 
 
7. OBJAZD TRASY 
- Zapraszamy również wszystkich chętnych na objazd trasy kolarskiej, który odbędzie się w sobotę 11 czerwca 
o godzinie 15:00 (zbiórka zawodników w okolicy strefy zmian). Objazd trasy odbędzie się przy otwartym ruchu 
drogowym (kaski obowiązkowe). 

http://triathlonseries.pl/triathlon-augustow/trasa/

