
Puchar Polski w Triathlonie 2017 
 

 
1. Organizatorzy: 

 

a. Polski Związek Triathlonu 

b. Labosport Polska sp. z o.o. 

c. G&G Promotion 

d. Gmina Susz 

e. Triathlon Pniewy 

f. Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza 

 
2. Puchar Polski Age Group:  

 

2.1. Termin, miejsce, dystans 

 

a. 14.05.2017 Olsztyn – olimpijski, 

b. 11.06.2017 Augustów - olimpijski, 

c. 24.06.2017 Susz – sprint, 

d. 30.07.2017 Blachownia – olimpijski, 

e. 12.08.2017 Chodzież – olimpijski, 

f. 20.08.2017 Białystok – olimpijski, 

Zawody rozgrywane w formule bez draftingu 

 

2.2.  Kategorie wiekowe - Puchar Polski Age Group  

Kobiety: 

K 18 (grupa wiekowa kobiet 18 – 24 lata), 

K 25 (grupa wiekowa kobiet 25 – 29 lat), 

K 30 (grupa wiekowa kobiet 30 – 34 lat),  

K 35 (grupa wiekowa kobiet 35 – 39 lat),  

K 40 (grupa wiekowa kobiet 40 – 44 lat),  

K 45 (grupa wiekowa kobiet 45 – 49 lat),  

K 50 (grupa wiekowa kobiet 50 – 54 lat),  

K 55 (grupa wiekowa kobiet 55 – 59 lat),  

K 60 (grupa wiekowa kobiet 60 – 64 lat), 



K65 (grupa wiekowa kobiet 65 – 69 lat), 

K70 (grupa wiekowa kobiet 70 lat i więcej). 

 
Mężczyźni: 

M 18 (grupa wiekowa mężczyzn 18 – 24 lata) 

M 25 (grupa wiekowa mężczyzn 25 – 29 lat),  

M 30 (grupa wiekowa mężczyzn 30 – 34 lat),  

M 35 (grupa wiekowa mężczyzn 35 – 39 lat),  

M 40 (grupa wiekowa mężczyzn 40 – 44 lat),  

M 45 (grupa wiekowa mężczyzn 45 – 49 lat),  

M 50 (grupa wiekowa mężczyzn 50 – 54 lat),  

M 55 (grupa wiekowa mężczyzn 55 -59 lat),  

M 60 (grupa wiekowa mężczyzn 60- 64 lat), 

M 65 (grupa wiekowa mężczyzn 65 – 69 lat), 

M70 (grupa wiekowa mężczyzn 70 lat więcej) 

 

2.3.  Nagrody 

• Okolicznościowe statuetki dla pierwszych trzech zawodniczek oraz pierwszych trzech 

zawodników,  

• Zaproszenie na Galę Triathlonu, 

• Vouchery na start na wybranych zawodach w ramach, w ramach Elemental Tri Series, 

w sezonie 2018.  

 

 
3. Puchar Polski Elita i U23 

 
3.1. Termin, miejsce, dystans 

 
a. 14.05.2017 Olsztyn – sprint, 

b. 11.06.2017 Augustów - sprint, 

c. 24.06.2017 Susz – sprint, 

d. 30.07.2017 Blachownia – sprint, 

e. 12.08.2017 Chodzież – olimpijski, 

f. 20.08.2017 Białystok – sprint 

Zawody rozgrywane w formule z draftingiem 
 
 



 
 

3.2.  Kategorie wiekowe 
 

Kobiety: 

K (generalna kobiet) 

K 20 (młodzieżówki 20-23 lat) 

 

Mężczyźni: 

M (generalna mężczyzn) 

M 20 (młodzieżowcy 20-23 lat) 

 

4. Puchar Polski juniorów i juniorów młodszych: 

4.1. Termin, miejsce, dystans 

 

a. 14.05.2017 Olsztyn – sprint (J), supersprint (JMł), 

b. 11.06.2017 Augustów - sprint (J), supersprint (JMł), 

c. 02.07.2017 Pniewy – supersprint (J i JMł) – krajowe kwalifikacje do MP juniorów 

młodszych,  

d. 30.07.2017 Blachownia – sprint,  

e. 12.08.2017 – 13.08.2017 Kozienice – supersprint  (MP JMł), sprint (MP J),  

f. 20.08.2017 Białystok – sprint (J i JMł) 

Zawody rozgrywane w formule z draftingiem 

 
 

4.2.  Kategorie wiekowe 

Kobiety: 

K 16 (juniorki młodsze 16-17 lat) 

K 18 (juniorki 18-19 lat) 

Mężczyźni: 

M 16 (juniorzy młodsi 16-17 lat) 

M 18 (juniorzy 18-19 lat) 

 

 

 

 



 

4.3.  Klasyfikacja Klubów 

Do klasyfikacji klubów wlicza się wyniki punktowe trzech najlepszych zawodników Klubu w 

końcowej klasyfikacji Pucharu Polski, w poszczególnych kategoriach wiekowych (U23, Junior, 

Junior Młodszy) wśród kobiet i mężczyzn. W sumie 6 wyników 3M i 3K. 

 

5. Uczestnictwo: 
 

a. W zawodach rangi Mistrzostw Polski: Susz oraz Chodzież mają prawo startować zawodnicy 

posiadający aktualną licencję zawodniczą, roczną lub jednodniową, Polskiego Związku 

Triathlonu 

b. Zawodnicy rywalizujący w kategoriach sportu młodzieżowego oraz zawodnicy elity, aby wziąć 

udział w zawodach rangi Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski, mają obowiązek posiadania 

licencji rocznych.  

 

6. Punktacja Pucharu Polski 
 

Punkty będą przyznawane na następujących zasadach: 
 

a. Zawodnikom liczy się pięć najlepszych wyników z sześciu możliwych startów.  

b. Punkty naliczane będą według następującego klucza, w każdej z kategorii: 

 
(czas zwycięzcy = sekundy/czas punktującego zawodnika = sekundy) x 800 pkt   (w każdej z 4 edycji ETS) 
 
(czas zwycięzcy = sekundy/czas punktującego zawodnika = sekundy) x 1200 pkt  (w starcie w MP) 

 
 

Przykład: 

 
Czas zwycięzcy: 00:24:55 = 1495 sekund 
Wynik punktowy 1495/1495 = 1 x 800 = 800 punktów (w każdej z 4 edycji ETS) 
Wynik punktowy 1495/1495 = 1 x 1200 = 1200 punktów (w starcie w MP) 
 
Kolejny zawodnik: 
Czas zwycięzcy 00:24:55 
Czas kolejnego zawodnika 00:27:04 = 1624 sekundy 

 
Wynik punktowy 1495/1624 = 0,9205 x 800 = 736,40 punktów (w każdej z 4 edycji ETS) 
Wynik punktowy 1495/1624 = 0,9205 x 1200 = 1104,60 punktów (w staracie w MP) 
 
Klasyfikacja punktowa prowadzona jest osobno dla każdej kategorii wiekowej w kategoriach 

Elita, U23, Junior i Junior Młodszy oraz AG.  



7. Prowadzenie klasyfikacji Pucharu Polski. 
 
Polski Związek Triathlonu 

 

8. Nagrody 

8.1. Nagrody rzeczowe 

- nagrody rzeczowe lub finansowe za poszczególne zawody – po stronie Organizatorów, 

- nagrody rzeczowe lub finansowe za klasyfikację końcową Pucharu Polski – zgodnie z 

poniższą tabelą: 

Lp. Kategoria Miejsce Nagroda 

1. K (generalna kobiet ) I miejsce Nagrody finansowe 

2.  II miejsce Nagrody finansowe 

3.  III miejsce Nagrody finansowe 

4. K 20 (młodzieżówki 20-23 lat) I miejsce Nagrody rzeczowe 

5.  II miejsce Nagrody rzeczowe 

6.  III miejsce Nagrody rzeczowe 

7. M (generalna mężczyzn) I miejsce Nagrody finansowe 

8.  II miejsce Nagrody finansowe 

9.  III miejsce Nagrody finansowe 

10. M 20 (młodzieżowcy 20-23 lat) I miejsce Nagrody rzeczowe 

11.  II miejsce Nagrody rzeczowe 

12.  III miejsce Nagrody rzeczowe 

13. K 16 (juniorki młodsze 16-17 lat) I miejsce Nagrody rzeczowe 

14.  II miejsce Nagrody rzeczowe 

15  III miejsce Nagrody rzeczowe 

16. K 18 (juniorki 18-19 lat) I miejsce Nagrody rzeczowe 

17.  II miejsce Nagrody rzeczowe 

18.  III miejsce Nagrody rzeczowe 

19. M 16 (juniorzy młodsi 16-17 lat) I miejsce Nagrody rzeczowe 

20.  II miejsce Nagrody rzeczowe 

21.  III miejsce Nagrody rzeczowe 

22. M 18 (juniorzy 18-19 lat) I miejsce Nagrody rzeczowe 

23.  II miejsce Nagrody rzeczowe 

24.  III miejsce Nagrody rzeczowe 



25. Klasyfikacja klubów I miejsce Nagrody rzeczowe 

26.  II miejsce Nagrody rzeczowe 

27.  III miejsce Nagrody rzeczowe 

 

8.2. Nagrody finansowe dla klubów 

Klub uzyskuje nagrody finansowe zgodnie z następującym kluczem: 

(50% wpływów ze sprzedanych licencji/suma punktów = uzyskana kwota za 1 punkt)* punkty 
zdobyte przez zawodników danego klubu = nagroda finansowa przyznana dla danego klubu. 

 
Przykład: 

24 500/372 541 = 0,066 zł x 8400 punktów = 554,40 zł 

Nagrody finansowe trafią do wszystkich klubów posiadających licencje Polskiego Związku Triathlonu, 

którego zawodnicy biorą udział w Pucharze Polski 

8.3. Forma przekazania środków: 

Gotówka lub Vouchery do sklepu będącego Sponsorem/Partnerem cyklu 

 
9. Kalendarz: 

 

a. do 20.08.2017 - promocja Pucharu Polski, współpraca z organizatorami, 

b. 14.05.2017 – 20.08.2017 – zawody sportowe, 

c. 25.08.2017 - ustalenie klasyfikacji końcowej Pucharu Polski na wszystkich dystansach, 

d. 24.06.2017 – 04.09.2017 – sprzedaż licencji, podliczenie uzyskanych środków, 

e. 31.09.2017 – ustalenie przydziału środków, wykonanie okolicznościowych voucherów, 

f. 10.2017 – zakup i przygotowanie okolicznościowych statuetek, przygotowanie nagród, 

g. 11.2017 - Gala Akademii Triathlonu, podsumowanie Pucharu Polski. 

 
10. Postanowienia ogólne. 

 
 

1. Cykl imprez PP odbywa się zgodnie z przepisami organizacyjnymi Polskiego Związku Triathlonu. 

2. Kierownictwo sportowe nad cyklem zawodów wpisujących się w Puchar Polski w Triathlonie 

sprawuje Polski Związek Triathlonu.  

3. Pełnomocnikiem Związku na wszystkich zawodach Pucharu Polski jest Delegat Techniczny 

wyznaczony przez Zarząd Polskiego Związku Triathlonu. 



4. Zasady zgłoszeń na zawody oraz szczegółowe przepisy regulowane będą podstawie odrębnych 

Regulaminów dla poszczególnych imprez.  

5. Dane osobowe uczestników Pucharu Polski będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

klasyfikacji Pucharu Polski. Przetwarzanie danych obejmuje publikację imienia i nazwiska 

uczestnika wraz z nazwą klubu do którego przynależy oraz roku urodzenia.  

6. Dane osobowe uczestników Pucharu Polski będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

7. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz 

ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Pucharze Polski w 

Triathlonie. 

9. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku 

utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej 

licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i 

rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, 

wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom 

imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w 

wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach 

internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

 

 


