
REGULAMIN 
Rawa Mazowiecka  

 
KLUBOWE MISTRZOSTWA POLSKI W TRIATHLONIE SZTAFET MIX NA DYSTANSIE 
SUPERSPRINT 3x 0,25-6,6-1,7 (MŁODZIK)  
DYSTANS SUPERSPRINT Z DRAFTINGIEM (3x 0,25-6,6-1,7) 

Rawa Mazowiecka, 01.08.2021 

I. ORGANIZATORZY  
1. Polski Związek Triathlonu. 
2. Klub Sportowy Triathlon Rawa. 
3. Urząd Miasta Rawa Mazowiecka. 
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji Rawa. 
5. LABOSPORT Polska sp. z o.o. 

II. CEL 
1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu. 
2. Promocja Rawy Mazowieckiej w kraju i na świecie. 
3. Wyłonienie Klubowych Mistrzów Polski w rywalizacji sztafet mieszanych. 

III. TERMIN I MIEJSCE 
1. Klubowe Mistrzostwa Polski Młodzików Sztafet MIX odbędą się w dniu 01.08.2021 

r. (niedziela). 
2. Start odbędzie się w Zalewie Tatar. 
3. Meta i strefa zmian znajdować się będą przy ulicy Tatar w Rawie Mazowieckiej 

(województwo łódzkie, powiat rawski). 

IV. PROGRAM IMPREZY 
Piątek, 30.07.2021 r. 
17:30-17:55 rejestracja i podawanie składów sztafet (dokonują przedstawiciele klubów 
i województw) 
19:00 odprawa techniczna – odprawa wyłącznie dla przedstawicieli klubów i 
województw, dla zawodników odprawa w formie online na profilu FB Elemental Tri 
Series 
 
Sobota, 31.07.2021 r.  
20:00-20:30 ostateczna możliwość wprowadzania zmian w składach sztafet 
(dokonują przedstawiciele klubów i województw) 
 
Niedziela, 01.08.2021 r. 
08:00-08:30 wprowadzanie rowerów do strefy zmian 
08:00-08:45 przyjmowanie depozytów w punkcie depozytowym 
08:50 zbiórka zawodników startujących na dystansie 3×0,25-6,6-1,7 
(KMP młodzików sztafet MIX) 
09:00 start dystansu 3×0,25-6,6-1,7 (KMP młodzików sztafet MIX) – limit czasu 1h30’ 
12:15-12:45 wydawanie rowerów ze strefy zmian 
13:05 ceremonia dekoracji 

Program może ulec zmianie! 



V. DYSTANS I TRASA 
1. Klubowe Mistrzostwa Polski Młodzików Sztafet MIX rozegrane zostaną na 

dystansie 3 x 0,25 – 6,6 – 1,7 z draftingiem. Rywalizujące sztafety składają się z 3 
osób. Dopuszcza się udział 2 zawodniczek i jednego zawodnika lub 2 zawodników i 
1 zawodniczki w układzie K+M+K lub K+M+M. 

2. Pływanie na dystansie 0,25 km (1 pętla). Spodziewana temperatura wody ok. 18-
22°C. Głębokość jeziora do 3,5 m. Start z wody. Pomiar trasy GPS. 

3. Rower na dystansie 6,6 km z draftingiem (1 pętla). Trasa płaska. Pomiar trasy GPS. 
Kask obowiązkowy na całej trasie kolarskiej. Zawodnicy zobowiązani są do 
poruszania się po trasie zgodnie z zasadami ruchu drogowego. 

4. Bieg na dystansie 1,7 km (1 pętla). Pomiar trasy GPS. 
5. Limit czasu ukończenia zawodów – 1 godzina 30 minut. 

VI. BIURO ZAWODÓW, DEPOZYT, PUNKT INFORMACYJNY, PAKIET STARTOWY 
1. Biuro zawodów będzie mieściło się w okolicy strefy zmian przy ul. Tatar w Rawie 

Mazowieckiej. Będzie czynne w godzinach podanych w programie zawodów. 
2. Pakiet startowy odebrać może wyłącznie przedstawiciel klubu lub 

województwa w godzinach wskazanych w programie imprezy za okazaniem 
wymienionych dokumentów zawodnika: licencji zawodniczej PZTri, aktualnego 
badania lekarskiego, dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanej karty 
zawodnika. Dodatkowo dla zawodnika niepełnoletniego należy   okazać zgodę 
rodziców lub opiekuna prawnego na udział w zawodach.  
ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNA PRAWNEGO – POBIERZ TUTAJ 

3. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach otwarcia biura zawodów, nie będą 
wydawane w innym terminie oraz wysyłane w późniejszym czasie. 

4. Depozyt dla zawodników będzie mieścił się w okolicach strefy zmian przy ulicy 
Tatar. Będzie czynny w dniu zawodów w godzinach podanych w programie 
imprezy. 

5. Punkt informacyjny dla zawodników będzie usytuowany w okolicach strefy zmian 
w tym samym miejscu co depozyt. Będzie czynny w dniu zawodów w godzinach 
08:00 – 13:05. 

6. Zawodnicy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem 
zawodów. 

VII. PODSTAWOWE ZASADY RYWALIZACJI SZTAFET MIESZANYCH 
1. Klubowe Mistrzostwa Polski Młodzików Sztafet MIX rozegrane zostaną na 

dystansie 3 x 0,25-6,6-1,7 z draftingiem. 
2. Rywalizujące sztafety składają się z 2 zawodniczek i 1 zawodnika lub 1 zawodniczki 

i 2 zawodników w kolejności K+M+K lub K+M+M. Każda osoba startująca pokonuje 
cały dystans triathlonu. 

3. Kobieta startuje na pierwszej i trzeciej zmianie, a mężczyzna na drugiej lub kobieta 
startuje na pierwszej zmianie, a mężczyzna na drugiej i trzeciej. Start dla 
zawodniczek pierwszej zmiany jest wspólny i odbywa się z wody. Po pokonaniu 
trasy triathlonu zawodniczka pierwszej zmiany wbiega do strefy zmian sztafet i 
poprzez dotknięcie dowolnej części ciała zawodnika drugiej zmiany danej drużyny 
daje mu sygnał do startu. Procedura ta obowiązuje przy kolejnych zmianach. 
Klasyfikacja końcowa jest zgodna z kolejnością zawodnika trzeciej zmiany na 
mecie. 

4. W sztafecie mogą wziąć udział osoby, które rocznikowo są trzynastolatkami i 
czternastolatkami. 

5. Każdy klub może zgłosić maksymalnie dwie sztafety. 

https://triathlonseries.pl/wp-content/uploads/2021/03/@RawaMazowiecka_RM2021_OswiadczenianieletniKPMSZMIX-3.pdf


6. Sztafety zgłaszane są w terminie wskazanym w programie zawodów. 

VIII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA 
1. Na trasie kolarskiej nie będzie punktu odświeżania. 
2. Na każdej pętli biegowej dostępy będzie jeden punkt odświeżania. 
3. Za metą będzie dostępny punkt odświeżania z wodą mineralną niegazowaną w 

butelkach o pojemności 0,5 litra. 

IX. TOALETY PRZENOŚNE 
1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety. 

X. POMIAR CZASU 
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę 

pomiarową. 

XI. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE 
1. Klasyfikacja generalna sztafet MIX. 

XII. NAGRODY 
1. Pierwsze trzy sztafety otrzymają medal Mistrzostw Polski. 

XIII. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. W Klubowych Mistrzostwach Polski Młodzików Sztafet MIX mogą wziąć udział 

zawodnicy z klubów zrzeszonych w PZTri i posiadający ważną zawodniczą licencję 
roczną PZTri, którzy rocznikowo są trzynastolatkami i czternastolatkami.  

2. Zakup licencji jest możliwy wyłącznie poprzez stronę PZTri. 
3. Pakiet startowy odebrać może wyłącznie przedstawiciel klubu lub województwa w 

godzinach wskazanych w programie imprezy za okazaniem wymienionych 
dokumentów zawodnika: licencji zawodniczej PZTri, aktualnego badania 
lekarskiego, dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanej karty zawodnika. 
Dodatkowo dla zawodnika niepełnoletniego należy okazać zgodę rodziców lub 
opiekuna prawnego na udział w zawodach. 
ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNA PRAWNEGO  – pobierz TUTAJ 

XIV. ZGŁOSZENIA 
1. Zgłoszenia do Klubowych Mistrzostw Polski Młodzików Sztafet MIX będą 

przyjmowane za pośrednictwem oficjalnej strony 
internetowej www.triathlonseries.pl. Wchodząc na stronę 
imprezy www.triathlonseries.pl i klikając w menu RAWA MAZOWIECKA-> ZAPISZ 
SIĘ, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane 
przez system zapisów www.startlist.pl. 

2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli kapitan sztafety 
posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na 
stronie www.startlist.pl.  

3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego sztafeta będzie umieszczona na liście 
zapisów, a po zaksięgowaniu opłaty na koncie Organizatora na liście startowej. 

4. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie 
Organizatora sztafecie zostanie nadany numer startowy. Organizator nie informuje 
oddzielnym mailem o nadaniu numeru startowego. 

5. Obowiązuje łączny limit uczestników 20 sztafet. W przypadku osiągnięcia limitu 20 
sztafet każda kolejna sztafeta, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na 
liście rezerwowej. Każdy klub może zgłosić maksymalnie dwie sztafety.  

6. Sztafety umieszczone na liście rezerwowej będą mogły zostać przeniesione na listę 
startową w momencie, gdy zwolni się na niej miejsce, o czym kapitan sztafety 

https://triathlonseries.pl/wp-content/uploads/2021/03/@RawaMazowiecka_RM2021_OswiadczenianieletniKPMSZMIX-3.pdf
https://www.triathlonseries.pl/
https://www.triathlonseries.pl/
https://startlist.pl/login


zostanie powiadomiony pocztą e-mail lub telefonicznie. Dopiero wtedy uczestnicy 
sztafety będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej i uiszczenia jej 
w ciągu trzech dni od daty wysłania informacji o zwolnionym miejscu. Przy 
przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia 
się sztafet na listę rezerwową. 

7. Zgłoszenia przez internet przyjmowane będą do dnia 29.07.2021 r. do godziny 
23:59:59. 

8. Ostateczna rejestracja i podawanie składu sztafet będzie możliwe wyłącznie w 
biurze zawodów w dniu 30.07.2021 w godzinach 17:30-17:55. Ostateczna 
możliwość wprowadzania zmian w składach sztafet będzie wyłącznie w biurze 
zawodów w dniu 31.07.2021 w godzinach 20:00-20:30. 

XV. WPISOWE 
1. W zawodach Klubowych Mistrzostwach Polski Młodzików Sztafet MIX obowiązuje 

opłata w wysokości:  
149,00 PLN płatne do 30.07.2021  

2. Opłatę można wnieść w biurze zawodów lub przed imprezą dokonać przelewu na 
dane: LABOSPORT Polska sp. z o.o. 
Browarna 86-87 
82-300 Elbląg 
PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310 
BIC/SWIFT: BPKOPLPW 
W tytule przelewu powinno znaleźć się „nazwa klubu, opłata startowa Klubowe 
Mistrzostwa Polski Młodzików Sztafet MIX Rawa Mazowiecka ″. 

3. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Klubowych 
Mistrzostwach Polski Młodzików Sztafet MIX. 

4. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

XVI. WYNIKI 
1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej 

zawodów www.triathlonseries.pl oraz www.triathlon.pl. 

XVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane 

osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). 

2. Administratorem danych osobowych jest LABOSPORT Polska sp. z o.o.; ul. 
Browarna 86-87; 82-300 Elbląg; NIP 5783116536; REGON 360937446; KRS 
0000543585. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności 
niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług 
związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja 
wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja 
obowiązków podatkowych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 
1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO). 

https://www.triathlonseries.pl/


5. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim 
współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia 
przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 
ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest 
nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, 
druku itp.). 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi 
następujące prawa:  
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, 
Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora 
obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie 
Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;   
•   prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 
•   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
•   prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO; 
•   prawo skargi do organu nadzorczego. 

7. Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i 
przebiegu zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie 
obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora. 

8. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną 
techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak 
utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i 
marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie 
wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę 
na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, 
łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym 
dla celów opisanych wyżej. 

9. Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego uczestnika zawodów wyrażają 
zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz 
wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak 
utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i 
marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie 
wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rodzice/opiekunowie prawni 
niepełnoletniego uczestnika zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie wizerunku 
zawodnika poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi 
obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów 
opisanych wyżej. 

XVIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Klubowymi Mistrzostwami Polski 

Młodzików Sztafet MIX należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do 
Organizatora na mail biuro@startlist.pl, z tematem maila „Klubowe Mistrzostwa 
Polski Młodzików Sztafet MIX – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) 
godzin od daty przeprowadzenia imprezy. 

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego 
paragrafu nie będą rozpatrywane. 



3. Reklamacje dotyczące Klubowych Mistrzostw Polski Sztafet MIX organizator 
rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania. 

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Klubowych Mistrzostw 
Polski Sztafet MIX będzie ostateczna. 

5. Protesty przeciwko niezgodnemu z przepisami zachowaniu zawodników oraz 
decyzjom sędziów będą rozpatrywane zgodnie z zapisami Przepisów sportowych 
PZTri, pozostałe reklamacje zgodnie z powyższymi punktami. 

XIX. WYTYCZNE SANITARNE 
1. Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do aktualnych na dzień startu zaleceń, 

wytycznych i nakazów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia lub inne organy 
państwowe odnośnie zachowania dystansu społecznego, stosowania środków 
ochrony indywidualnej lub uczestnictwa w zgromadzeniach. 

2. Zawody odbędą się bez udziału publiczności. 
3. Zawodnicy powinni przestrzegać dystansu społecznego zarówno przed, w trakcie 

jak i po zawodach. 
4. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania dyscypliny i przestrzegania 

harmonogramu zawodów. 
5. Zawodnicy zobowiązani są do jak najszybszego opuszczenia strefy zmian, punktu 

odświeżania za metą oraz opuszczenia terenu zawodów po skończonej rywalizacji.  
6. Dekoracja będzie ograniczona wyłącznie dla osób dekorowanych i będzie 

przeprowadzona bez udziału publiczności. 
7. Obsługa zawodów zaopatrzona będzie w niezbędne środki ochrony sanitarnej oraz 

środki do dezynfekcji. 

XX. UWAGI KOŃCOWE 
1. Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami PZTri. 
2. W rywalizacji sztafet, dopuszcza się możliwość kontynuacji wyścigu przez 

zdublowanego zawodnika na etapie kolarskim. 
3. Ostateczne dokonywanie zgłoszeń na zawody przez internet nastąpi 29.07.2021 r. 

o godzinie 23:59:59. Ostateczna rejestracja i podawanie składu sztafet będzie 
możliwe wyłącznie w biurze zawodów w dniu 30.07.2021 w godzinach 17:30-
17:55. Ostateczna możliwość wprowadzania zmian w składach sztafet będzie 
wyłącznie w biurze zawodów w dniu 31.07.2021 w godzinach 20:00-20:30. 

4. Organizator posiada ubezpieczenie OC. 
5. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie 

na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych i ponoszą związane z tym 
ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże 
się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie 
wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym 
śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

6. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną. 
7. Wszystkich zawodników obowiązuje zakaz śmiecenia na trasie zawodów. 

Organizator wyznaczy strefy zrzutu śmieci, w których będzie można wyrzucić 
zużyte bidony, opakowania, butelki, kubeczki itp. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 
regulaminie, w szczególności w przypadku zmiany sytuacji związanej z pandemią 
Sars-CoV-2 lub zmianą przepisów prawnych w tym zakresie. Uczestnicy, którzy 
dokonali rejestracji, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w 
regulaminie. 



9. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych (takich jak powódź, sztorm, 
grad, huragan, pandemia, epidemia, ulewny deszcz, burze z piorunami itp.) lub 
wystąpienia innych czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo 
zawodników, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i 
przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów. 

10. W przypadku odwołania zawodów przed ich rozpoczęciem, uczestnikom 
przysługuje prawo przeniesienia wpisowego do wysokości wniesionej kwoty na 
dowolną imprezę organizowaną przez Labosport Polska sp. z o.o. do końca 2022 
roku lub zwrot wniesionej opłaty lub pozostawienie opłaty jako darowizna dla 
organizatora. 

11. W przypadku przeniesienia zawodów na inny termin w tym samym roku, 
uczestnikom przysługuje prawo przeniesienia opłaty startowej na nowy termin 
zawodów bez jakichkolwiek dopłat lub prawo do przeniesienia wpisowego do 
wykorzystania wniesionej kwoty na dowolną imprezę organizowaną przez 
Labosport Polska sp. z o.o. do końca 2022 roku lub zwrot wniesionej opłaty lub 
pozostawienie opłaty jako darowizny dla organizatora. 

12. W przypadku zmiany terminu zawodów o jeden dzień (np. przeniesienie zawodów 
z niedzieli na sobotę) uczestnikom nie przysługuje zwrot wniesionych opłat 
startowych. 

13. W przypadku zmiany programu imprezy i przesunięcia startu na wcześniejszą lub 
późniejszą godzinę, uczestnikom nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty 
startowej. 

14. Ze względu na panującą sytuację związaną z ogłoszonym stanem epidemii na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Organizator oświadcza, że: 
a) zastrzega sobie prawo do przerwania zawodów, jeżeli uzna, że dalsze 
kontynuowanie zagraża zdrowiu lub życiu uczestników, 
b) skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub zawodów oraz któregokolwiek z etapów 
zawodów, nie stanowi podstawy do zwrotu wniesionych opłat, 
c) zastrzega sobie prawo do zmniejszenie limitu ilości osób startujących i w tym 
przypadku zwrotu wpisowego oraz niedopuszczenia osób do startu, które 
wykraczają ponad nowy limit. Decydować wówczas będzie kolejność zgłoszeń. 

15. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 
16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
17. Każdy uczestnik zawodów zobowiązuje się do obejrzenia obowiązkowej odprawy 

online i zapoznania się ze szczegółami organizacyjnymi imprezy. 
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