CEL ZAWODÓW:
1. Aktywizacja dzieci i młodzieży na terenie Elbląga i okolic.
2. Propagowanie triathlonu, jako sportu dla każdego.
3. Sportowa rywalizacja zawodników.
4. Promocja sportu i zdrowego trybu życia.
5. Promocja Sponsora zawodów oraz Akademii Triathlon Kids.
6. Promocja partnerów zawodów.
I.

ORGANIZATOR:

BEST S.A. ul. Łużycka 8A, 81-357 Gdynia
CompleXsports s.c. ul. Niska 1E/32 81-646 Gdynia
II.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

03.06.2016 r. (piątek) w godzinach 16:00-19:00 - Basen „Dolinka” Elbląg
04.06.2016r. (sobota) w godzinach 10:00-14:00 – Bażantarnia, Elbląg
III.

TRASA:

Zawody odbędą się w ciągu dwóch dni. Pierwszy dzień to zawody pływackie na basenie „Dolinka” w Elblągu,
drugi dzień rywalizacji to duathlon, czyli rower i bieg - trasa każdego z etapów została wytyczona na pętli o
długości 300 m. wokół polany w Bażantarni.
IV.

POMIAR CZASU:

Ręczny.
V.

UCZESTNICTWO:

1. Udział w zawodach może wziąć każde dziecko w wieku od 6 do 15 lat.
2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach podczas etapu rowerowego jest posiadanie kasku
rowerowego i sprawnego roweru.
3. Wcześniejsze prawidłowe zgłoszenie dziecka na stronie www.trojaktywni.com.pl w zakładce ZAWODY.
4. Przewiduje się limit zgłoszeń w poszczególnych kategoriach. Decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Liczba uczestników (dzieci) wynosi 180 osób.
6. Rodzic/opiekun prawy musi sprawować opiekę nad dzieckiem podczas zawodów.
7. Każde dziecko startuje na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego zgłaszającego
dziecko do wyścigu.
8. Równocześnie rodzic/opiekun prawny zgłaszający dziecko do wyścigu oświadcza, iż nie będzie rościł
w stosunku do organizatora żadnych pretensji, ani praw w związku z udziałem dziecka w zawodach (w
tym na skutek ewentualnych kolizji i wypadków w następstwie, których nastąpił uszczerbek na zdrowiu
dziecka).
9. Uwaga! Opiekunowie, którzy zgłoszą dziecko do wyścigu, tym samym oświadczają, że:
akceptują postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązują się do jego
przestrzegania, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika
(dziecka) przez firmę CompleXsports s.c., zgodnie z ustawą o ochronie danych,
wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikiem, a także wyniki
z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w
celach marketingowych organizatora i sponsorów zawodów Trójaktywni.
VI.

KATEGORIE WIEKOWE:

Kategoria I – Tri Kids – 2010 – 2009
Kategoria II – Tri Juniorki – 2008 – 2007
Kategoria III – Tri Junior – 2006-2005
Kategoria IV– Tri Team – 2004 – 2001

VII.

DYSTANSE:

Dystans MINI TRI- Tri Kids
1 ETAP pływanie - 25 m (1 basen)
2 ETAP rower - 300 m (1 pętla)
3 ETAP bieg - 300 m (1 pętla)
Dystans MAXI TRI- Tri Juniorki
1 ETAP pływanie - 50 m (2 baseny)
2 ETAP rower- 600m (2 pętle)
3 ETAP bieg- 300m (1 pętla)

Dystans MEGA TRI- Tri Junior
1 ETAP pływanie - 100 m (4 baseny)
2 ETAP rower- 900m (3 pętle)
3 ETAP bieg- 600m (2 pętle)
Dystans GIGA TRI- Tri TEAM
1 ETAP pływanie - 100 m (4 baseny)
2 ETAP rower- 1500m (5 pętli)
3 ETAP bieg- 900m (3 pętle)
Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikowania długości trasy, w zależności od warunków
atmosferycznych panujących w dniu wyścigu (np. obfite opady deszczu, uciążliwy upał).
VIII.

WPISOWE:

DZIECI DLA DZIECI – DZIECI
Udział w zawodach jest bezpłatny.
Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest w momencie weryfikacji (biuro zawodów) przekazanie
produktów szkolnych dla dzieci z Domu Dziecka przy ulicy Chrobrego w Elblągu.
IX.

NAGRODY:

Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy medal i dyplomy oraz upominki rzeczowe ufundowane przez
sponsorów oraz organizatora zawodów.
X.

HARMONOGRAM ZAWODÓW:

Piątek 03.06.2016 r.:
15:30 – Otwarcie biura zawodów
16:00 – Wejście na pływalnie
16:15 – Otwarcie zawodów
16:30 -16:45 – Tri Kids
17:00 – 17:20 – Tri Juniorki
17:30 – 17:50 – Tri Junior

18:00 – -18:20 Tri TEAM
18:30 – zakończenie zawodów
Sobota 04.06.2016 r.:
9:45 – Otwarcie biura zawodów, odebranie numerów startowych (biuro zawodów otwarte będzie przez cały
okres trwania imprezy)
10:00 - 10:15 – Rozpoczęcie imprezy (wspólna rozgrzewka w rytm muzyki)
10:30 - 11:00 – Tri Kids
11:00 - 11:30 – Tri Juniorki
11:30 - 12:00 – Tri Junior
12:00 - 12:30 - Tri TEAM
13:00 – Dekoracja uczestników, podsumowanie zawodów
13:30 - Zakończenie zawodów
XI.

W PROGRAMIE ZAWODÓW MIĘDZY INNYMI:

– zawody Triathlonowe dla dzieci i młodzieży w wieku 6 – 15 lat
– gry i zabawy w „ strefie dziecka i rodzica’’
– ognisko „piknik rodzinny”

