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L

ubelskie to region wymarzony do
uprawiania triathlonu – trudnej, ale
też bardzo widowiskowej dyscypliny, łączącej pływanie, jazdę na rowerze
i bieganie. Cieszę się, że tak prestiżowe
zawody odbędą się właśnie u nas, gdzie
nie brak pięknych krajobrazowo, ale też
wymagających szlaków rowerowych, jezior i akwenów sprzyjających turystyce
wodnej, a także atrakcyjnych, urozmaiconych tras biegowych.
Sport to dziedzina mająca ogromne znaczenie dla rozwoju lokalnych
społeczności, ważny czynnik rozwoju
gospodarczego i jedna z najbardziej
efektywnych platform promocyjnych.
Dlatego samorząd województwa lubelskiego realizuje m.in. program „Z dumą

wspieramy sport”, promujący region poprzez starty zawodników z klubów Lubelszczyzny. Lubelskie jest partnerem
Tour de Pologne. W gminach naszego
regionu, przez które wiedzie trasa tego
prestiżowego wyścigu kolarskiego, odbywają się rowerowe rajdy rodzinne
pod wspólną nazwą Tour de Lubelskie.
Województwo Lubelskie było współorganizatorem XXVI Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w sportach halowych w 2020 r. Przeprowadzenie tak
dużej imprezy, w której uczestniczyło
2500 młodych sportowców z całej Polski, było możliwe dzięki znakomitej infrastrukturze sportowej znajdującej się
nie tylko w samym Lublinie, ale także
w kilkunastu innych miastach regionu.
To tylko kilka przykładów świadczących
o tym, że wsparcie sportowców, a także organizatorów zawodów w różnych

dyscyplinach, które kierujemy zarówno
do profesjonalistów, jak i amatorów,
promowanie aktywnego stylu życia –
to niezwykle ważne zadania samorządu województwa lubelskiego. Dlatego
z radością witamy również uczestników
LOTTO Triathlonu Lublin.
Zapraszam serdecznie do udziału w tych
zawodach. Wierzę, że przyczynią się one
do promocji walorów województwa lubelskiego wśród amatorów tej wymagającej dyscypliny. Wszystkim – zarówno
uczestnikom, jak i kibicom – życzę sportowych emocji i wielu niezapomnianych
wrażeń.

Jarosław Stawiarski
Marszałek Województwa Lubelskiego
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LOTTO Triathlon Energy

DRODZY
ZAWODNICY

P

cy na dystansach 1/4 i 1/8 odpowiednio po 4 i 2 pętle.

nym naszej imprezy jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

Podczas podróży do Lublina zachęcam
do zapoznania się z urokami tego regionu, a jest w czym wybierać. Województwo Lubelskie dysponuje bardzo
szeroką ofertą turystyczną, w której
każdy znajdzie coś dla siebie.

Nasze zawody nie byłyby jednak możliwe, gdyby nie przychylność i otwartość
pracowników Wydziału Zarządzania
Ruchem i Mobilnością Urzędu Miasta
Lublina, Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, a także funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz Komendy
Wojewódzkiej Policji. Za wykazane zrozumienie w imieniu wszystkich uczestników powyższym instytucjom serdecznie dziękuję!

Rozpoczyna się na dobre walka w klasyfikacji generalnej naszego cyklu, do której na każdym dystansie zaliczają się trzy
najlepsze wyniki. Trzy starty wystarczą,
aby wygrać atrakcyjne nagrody wśród
których znajdują się między innymi
szwajcarskie zegarki BALL. Obok zawodów w Lublinie (17.07) czekamy na Was
jeszcze w Starogardzie Gdańskim (31.07),
Chełmży (14.08) i Mrągowie (28.08).

Z uwagi na remonty dróg w okolicy
strefy zmian zmuszeni jesteśmy do delikatniej zmiany, wyjątkowo zawodnicy
dystansu 1/2 pokonają 8 pętli rowerowych i 8 pętli biegowych, a rywalizują-

Podczas zawodów w Lublinie trwa
również walka na każdym dystansie
o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego dla najlepszego mieszkańca
województwa. Partnerem Strategicz-

o raz drugi spotykamy się w tym
sezonie na zawodach LOTTO
Triathlon Energy, czas na Lublin.
Debiutujemy w tym miejscu nad pięknym Zalewem Zemborzyckim. Mam
nadzieję, że impreza na stałe wpisze
się w kalendarz tego regionu, bo warto
wracać na wschód.

Życzę wszystkim bezpiecznej rywalizacji i wyników na miarę oczekiwań.
Do zobaczenia na mecie!
Adam Greczyło
Dyrektor zawodów
LOTTO Triathlon Energy
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LEKARZY NA START!

CHECK IN:

www.Challenge-Poland.com

SMAKUJ ŻYCIE

ODKRYJ

LUBELSKIE!

L

ubelskie to region szczególnie polecany aktywnym turystom, którzy
lubią nowe wyzwania i odkrywanie nieznanych miejsc, niezależnie od
pory roku. Mieszkańcy większości polskich aglomeracji mogą już po parogodzinnej podróży znaleźć się w zupełnie
innym otoczeniu, bardziej zielonym,
naturalnym, kuszącym bogactwem
przyrody, krajobrazów i licznych miejsc
świadczących o wielokulturowej przeszłości tego regionu.
O wyjątkowości środowiska naturalnego świadczą dwa Międzynarodowe
Rezerwaty Biosfery z certyfikatem UNESCO – „Polesie Zachodnie” i „Roztocze”,
w których skład wchodzą m.in. parki
narodowe – Poleski i Roztoczański. Lubelskie może pochwalić się największą
w kraju ilością parków krajobrazowych,
których ma aż 17 i tyle samo (17) obszarów chronionego krajobrazu oraz 123
strefy Natura 2000. Kierunek Lubelskie
jest więc polecany turystom z dużych
miast i wielkoprzemysłowych aglomeracji. Tu można odetchnąć od wielkomiejskiego stresu, odetchnąć w czystym, przyjaznym środowisku i nabrać
nowych sił do działania.
Małopolski Przełom Wisły, Podlaski
Przełom Bugu, Powiśle, Polesie, Roztocze, Puszcza Solska, Lasy Janowskie –
to znakomite tereny do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej,
konnej. Pomogą w tym znakowane
szlaki i ścieżki – region lubelski jest jednym z krajowych liderów pod względem ilości i długości znakowanych tras
dla turystów, łączących najbardziej
atrakcyjne miejsca regionu. Doskonałą
propozycją uprawiania aktywnej turystyki rowerowej jest Wschodni Szlak
Rowerowy GREEN VELO, łączący aż pięć

województw Polski Wschodniej. W Lubelskiem liczy ponad 400 km i przebiega przez naturalne tereny Doliny Bugu,
Polesia i Roztocza. Niemniej popularny
jest Centralny Szlak Rowerowy Roztocza, o długości ponad 180 km, oferujący wyprawę przez malownicze pasmo
zalesionych wzgórz, pociętych wąwozami i głębokimi dolinami rzek, tworzących unikalne skalne progi, zwane
szumami.
Wypoczynkowi w Regionie Lubelskim
sprzyja rozwinięta sieć hoteli, moteli,
pensjonatów oraz gospodarstw agroturystycznych, oferujących zarówno
udany wypoczynek, smaczną regionalną kuchnię, jak i coraz atrakcyjniejsze
programy pobytu, nawiązujące niejednokrotnie do miejscowych tradycji.
A te, będące mozaiką kultur i religii
Wschodu i Zachodu, są wciąż nadal

żywe i tworzą specyficzny klimat i obraz regionu. W większości miast i miasteczek zachowały się miejsca, obiekty,
ale również zwyczaje, znajdujące odzwierciedlenie w cyklicznych festiwalach, jarmarkach i innych plenerowych
wydarzeniach. Najbardziej spektakularne z nich odbywają się w turystycznym sezonie w Lublinie, Zamościu, Kazimierzu Dolnym, Nałęczowie, Janowie
Lubelskim, Zwierzyńcu, Szczebrzeszynie.
Region Lubelski, położony przy
wschodniej granicy UE, warty jest
odkrycia i bliższego poznania. Zróżnicowany krajobraz, przyrodnicze
i kulturowe bogactwo regionu, a także
atrakcyjna oferta turystyczna gwarantują udany wypoczynek bez nudy!
Zapraszamy!
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LUBELSKIE – SMAKUJ ŻYCIE

Lublin - panorama Starego Miasta ze wzgórza Czwartek, fot. Piotr Maciuk, archiwum UMWL

Rowerzyści w Małopolskim Przełomie Wisły koło Kazimierza Dolnego.
Fot. Stanisław Turski, archiwum UMWL

Rynek Wielki z Ratuszem w Zamościu,
Fot. Piotr Maciuk, archiwum UMWL

Kazimierz Dolny nad Wisłą
Fot. archiwum UMWL

Spływ kajakowy rzeką Bug.
Fot. Marek Pomietło, archiwum UMWL
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Energy KidsRun

ENERGY
KidsRun
NAJMŁODSI

Z

awody biegowe dla dzieci Energy
KidsRun na dystansach 200, 500
i 1000 m odbędą się w Lublinie
po trasie biegowej zawodów.

Start rywalizacji jest przewidziany
na godzinę 9:30. Jako pierwsi wystartują
zawodnicy na dystansie 1000 m, następnie do startu zaprosimy młodsze dzieci
na dystansie 500 m, a jako ostatnia wystartuje dystans 200 m.
Warunkiem odbioru pakietu startowego
jest podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka oświadczenia
na druku organizatora dostępnego
w biurze zawodów.
Ważne!
W najmłodszej kategorii dozwolony
jest bieg dziecka z rodzicem, ale to
dziecko prowadzi bieg, nie jest dopuszczalne ciągnięcie dziecka przez
rodzica.
Dzieci na danym dystansie startują
wspólnie, ale dekoracja odbędzie się
zgodnie z podanymi kategoriami wiekowymi. O przydziale dziecka do kategorii
wiekowej decyduje rok urodzenia, a nie
wiek kalendarzowy. Poniższa tabela prezentuje przydział do kategorii i dystansu
według roku urodzenia.

NA START
Rok
urodzenia

Kategoria
wiekowa

Dystans

2021

C1, D1

200 m

2020

C1, D1

200 m

2019

C1, D1

200 m

2018

C4, D4

200 m

2017

C4, D4

200 m

2016

C4, D4

200 m

2015

C7, D7

500 m

2014

C7, D7

500 m

2013

C9, D9

500 m

2012

C9, D9

500 m

2011

C9, D9

500 m

2010

C12, D12

1000 m

2009

C12, D12

1000 m

2008

C14, D14

1000 m

2007

C14, D14

1000 m

2006
i starsi

Brak możliwości startu
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Harmonogram
SOBOTA, 16.07.2022
16.00 – 20.00

Wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów

16.00 – 20.30

Wstawienie rowerów do strefy zmian

19.00

Odprawa techniczna dla zawodników (Facebook LOTTO Triathlon Energy)

NIEDZIELA, 17.07.2022
7.00 – 11.00

wydawanie pakietów startowych

7.00 – 11.15

wstawienie rowerów do strefy zmian

8.00 – 11.15

możliwość pozostawienia rzeczy w depozycie przed startem

8.20

oficjalne rozpoczęcie Lublin LOTTO Triathlon Energy 2022

8.30

START dystans 1/2 IM, sztafeta 1/2 IM

9.30

biegi dla dzieci Energy KidsRun (200, 500 i 1000 m)

10.30

START dystans 1/4 IM, sztafeta 1/4 IM

11.30

START dystans 1/8 IM, sztafeta 1/8 IM

13.00

zamknięcie wjazdu na ostatnią pętlę rowerową dla wszystkich dystansów (przy strefie zmian)

13.00 – 15.30
14.30

odbiór rzeczy ze strefy zmian
ceremonia dekoracji zawodników Lublin LOTTO Triathlon Energy

LIMITY CZASOWE
Dystans

1/2 IM

1/4 IM

1/8 IM

1h

40 minut

30 minut

Pływanie + Rower

4:30 h*

2:30 h*

1:30 h*

Całość

7:00 h

3:30 h

2:15 h

Dyscyplina

Pływanie

*) – w związku z koniecznością terminowego otwarcia dróg
obowiązuje dodatkowy limit czasu wjazd na ostatnią pętlę
trasy kolarskiej, minięcie punktu kontrolnego przy strefie
zmian, godzina 13:00.
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KONKURS

#TriEmocjezBALL

P

odczas zawodów LOTTO Triathlon Energy nie oddajesz chipa od razu po przekroczeniu mety. Udaj się do namiotu
BALL przykładając chip do czytnika na monitorze sprawdzisz swój wynik w zawodach.

Masz okazję okazać swoją radość, smutek, zadowolenie, wybuch endorfin lub inne emocje towarzyszące Tobie podczas startu. Uwiecznij swoje emocje na zdjęciu, a zdjęcie opublikuj w swoich mediach
społecznościowych koniecznie z tagiem #TriEmocjezBALL oznaczając profil BALL Watch Poland oraz naszych zawodów.
Ocenimy najlepsze fotografie i wybierzemy zdjęcia, które w ścisłym finale w głosowaniu otrzyma wartościowy zegarek szwajcarskiej marki BALL.

O marce BALL

przede wszystkim z wyjątkowej precyzji wskazań swoich produktów, niezawodności oraz szeregiem unikalnych rozwiązań technicznych, jak i patentów. Firma jest swego rodzaju ewenementem
pod tym względem na rynku, w szczególności biorąc pod uwagę
relację jakości do ceny. Jak sugeruje slogan tego szwajcarskiego
producenta - „Accuracy Under Adverse Conditions” (z ang. „Dokładność w niekorzystnych warunkach”) – zegarki projektowane
są tak, by niezależnie od czynników zewnętrznych wskazywały
czas, z jak największą precyzją. Zegarki można wykorzystywać
w skrajnie niskich temperaturach, dochodzących nawet do -40°C,
czy w miejscu działania wysokiego pola magnetycznego. Są odporne na wstrząsy.
Więcej informacji na temat niesamowitej historii manufaktury,
produkcji, jak i patentach przeczytasz na oficjalnych stronach producenta: www.ballwatch.com

Szwajcarska manufaktura BALL zajmuje się wytwarzaniem mechanicznych zegarków wysokiej klasy już od XIX wieku. Choć korzenie
marki sięgają Stanów Zjednoczonych i są bezpośrednio skorelowane z amerykańskim kolejnictwem, a sama marka zrodziła się
po katastrofie kolejowej w 1891 roku w Kipton, to produkcja czasomierzy, od przeszło 20 lat, odbywa się w Szwajcarii. Marka słynie
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INFORMACJE PRAKTYCZNE
BIURO
ZAWODÓW
Biuro zawodów znajduje się w pomarańczowym namiocie przy
parkingu Dąbrowa Osmolicka.
Godziny pracy biura zawodów:
•
sobota, 16 lipca
- od 16:00 do 20:00
•
niedziela, 17 lipca
- od 7:00 do 11:00

•
•
•
•
•

wiązkowe i będzie kontrolowane przez sędziów podczas
wprowadzania rowerów do strefy zmian,
zwrotny chip do pomiaru czasu – do umieszczenia nad
kostką,
opaska na rękę – umożliwiająca wstęp do strefy zmian oraz
odbiór posiłku i rzeczy z depozytu,
ciepły posiłek po zawodach – wydawany na podstawie numeru startowego i opaski na rękę,
zabezpieczenie medyczne trasy zawodów,
zabezpieczenie etapu pływackiego przez ratowników
WOPR.

Pakiet startowy można odebrać wyłącznie osobiście w godzinach
pracy biura zawodów. Do odbioru pakietu startowego niezbędna
jest karta zawodnika i dokument tożsamości ze zdjęciem. Licencje PZTri nie są wymagane na zawodach LOTTO Triathlon Energy.

ODPRAWA
TECHNICZNA

Zgłoszenia na zawody przyjmowane są wyłącznie elektronicznie przez system www.TimeRecords.pl

Mocno zachęcamy i zapraszamy do udziału w odprawie
technicznej przed zawodami. Odprawa odbędzie się on-line
w sobotę, 16 lipca 2022 o godzinie 19:00 na oficjalnym profilu LOTTO Triathlon Energy na Facebooku. W trakcie odprawy
zostaną przekazane informacje o przeprowadzeniu zawodów
dotyczące rywalizacji sportowej, przepisów, a także omówione zostaną newralgiczne miejsca na trasie imprezy. Zachęcamy do zadawania pytań podczas odprawy. Na wszystkie pytania chętnie odpowiemy. Odprawa zostanie opublikowana
jako film i będzie dostępna na oficjalnym profilu FB LOTTO
Triathlon Energy.

KARTA
ZAWODNIKA
Każdy zawodnik przed odbiorem pakietu startowego jest zobowiązany do pobrania z systemu www.TimeRecords.pl karty zawodnika,
jej wydrukowanie oraz podpisanie. Podpisaną kartę zawodnika należy przekazać w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego.
Osoby niepełnoletnie w wyścigu Age Group obowiązkowo muszą dostarczyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na druku
organizatora. Druk zgody znajduje się do pobrania na stronie
www.TriathlonEnergy.pl w menu Dla zawodnika –> Do pobrania

PAKIET
STARTOWY
Każdy zawodnik w ramach pakietu startowego otrzyma następujące świadczenia:
•
czepek pływacki z logo imprezy – obowiązkowy jest start
w czepku dostarczonym przez organizatora
•
numer startowy – obowiązkowy do umieszczenia z przodu
na etapie biegowym, nieobowiązkowy na etapie rowerowym,
•
komplet naklejek (3 x kask, sztyca podsiodłowa) – umieszczenie naklejek na kasku i sztycy podsiodłowej jest obo-

PUNKTY
ODŚWIEŻANIA
Na trasie zawodów będą dostępne punkty odświeżania. Na trasie kolarskiej 1 punkt na każdej pętli oraz jeden punkt na każdej
pętli trasy biegowej.
Na trasie kolarskiej do dyspozycji zawodników będzie woda
w butelkach 0,5 litra oraz banany.
Na trasie biegowej bufet będzie zaopatrzony w wodę w kubeczkach, izotonik AronPharma w kubeczkach oraz banany.
Po przekroczeniu linii mety będzie dostępny będzie punkt odświeżania, który będzie oferował zawodnikom wodę, izotonik
AronPharma, pomarańcze, banany oraz Coca Colę. Dodatkowo
każdy zawodnik otrzyma ciepły posiłek.
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INFORMACJE PRAKTYCZNE

STREFA
ZMIAN
Strefa zmian będzie dostępna dla zawodników w następujących
godzinach:
•
- sobota od 16:00 do 20:30
•
- niedziela od 7:00 do 11:15

Pamiętaj, aby prawidłowo umieścić swój rower na wieszaku
– jak na obrazku.

02

Przy wejściu do strefy zmian sędziowie dokonają kontroli sprzętu (kask) oraz sprawdzą stan techniczny roweru (sprawne hamulce i układ kierowniczy).
Przy stanowisku znajduje się koszyk, w którym można pozostawić swoje rzeczy. Włóż tam buty do jazdy na rowerze (jeśli
takowych używasz), kask na rower, okulary, rękawiczki i wszystko inne czego będziesz potrzebować podczas zawodów. Pilnuj
porządku w strefie zmian – jeżeli Twoje rzeczy znajdą się poza
pojemnikiem sędziowie mogą nałożyć na Ciebie karę czasową, zgodnie z przepisami. Obowiązuje zakaz wieszania pianek
na stojakach rowerowych.

01

04
03

Strefa zmian jest dostępna wyłącznie dla zawodników, nie mają
do niej wstępu osoby postronne.

Odbiór rowerów ze strefy zmian będzie możliwy wyłącznie
w godzinach 13:00 – 15:30.

Pamiętaj, że po pływaniu roweru możesz dotknąć dopiero wtedy, kiedy masz na głowie założony i zapięty kask. Podobnie
po etapie rowerowym kask możesz odpiąć dopiero wtedy, kiedy
Twój rower zostanie prawidłowo odwieszony na stojaku.

!

Nie wyrzucaj numeru startowego po ukończeniu wyścigu, jest on podstawą do odbioru Twoich rzeczy z depozytu i strefy zmian.
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INFORMACJE PRAKTYCZNE
WAŻNE
INFORMACJE

Odbiór rzeczy z depozytu jest możliwy na podstawie numeru
startowego i opaski na rękę. W przypadku zgubienia numeru i/
lub opaski rzeczy z depozytu zostaną wydane dopiero po odbiorze rzeczy przez wszystkich zawodników.

Start wszystkich wyścigów odbędzie się jako start wspólny,
a o wyniku i miejscu danego zawodnika decyduje tak zwany
„gun time”, czyli czas od wystrzału startera do przekroczenia
przez zawodnika linii mety.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy przekazane do depozytu. Prosimy nie przekazywać do depozytu
wartościowych przedmiotów w tym w szczególności sprzętu
fotograficznego, komputerów, laptopów, tabletów, itp. z uwagi
na brak możliwości kontroli stanu tych przedmiotów podczas
przyjmowania i wydawania ich z depozytu.

Podczas zawodów należy zwrócić szczególną uwagę na punkty
kontrolne / maty pomiarowe znajdujące się na trasie zawodów.
Ominięcie punktu kontrolnego / maty pomiarowej lub skracanie trasy wyścigu może spowodować dyskwalifikację zawodnika przez sędziów.
Wszystkich zawodników obowiązuje zakaz śmiecenia na trasie
zawodów. Śmiecenie na trasie może być karane przez sędziów
dyskwalifikacją.
Po ukończeniu zawodów, każdy zawodnik może w namiocie
BALL sprawdzić swój czas. Po przyłożeniu chipa do czytnika
na monitorze pojawi się czas zawodnika.

DEPOZYT
Przed startem każdy zawodnik może skorzystać z depozytu.
Depozyt znajduje się w oznaczonym namiocie w pobliżu mety,
dostępny dla zawodników od godziny 8:00 do zakończenia zawodów. Przy stanowisku depozytowym każdy zawodnik otrzyma worek do depozytu, na który należy opisać swoim numerem
startowym.

PARKINGI
Zawodnikom rekomendujemy skorzystanie z następujących
parkingów:
•
parking Dąbrowa Osmolicka – wjazd do godziny 8:00
•
parking przy sklepie Black Red White na ulicy Diamentowej
(około 2 km od startu)
•
parking przy sklepie Biedronka na ulicy Zemborzyckiej
(około 2,6 km od startu)

UTRUDNIENIA
W RUCHU
W dniu 17 lipca 2022 roku (niedziela) w związku z rozgrywaniem zawodów Lublin LOTTO Triathlon Energy wystąpią utrudnienia w ruchu
drogowym. Wyłączenie z ruchu dotyczy ulicy Osmolickiej na odcinku
5,6 km w kierunku miejscowości Prawiedniki. Wyłączenie z ruchu będzie miało miejsce w godzinach 8:00 – 13:30.
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INFORMACJE PRAKTYCZNE
DRAFTING

10 METRÓW
Na trasie rowerowej obowiązuje całkowity zakaz draftingu. Zakaz draftingu oznacza, że etap rowerowy jest rozgrywany jako
jazda indywidualna na czas. Każdy zawodnik powinien jechać
sam od startu do mety etapu kolarskiego. Osoba jadąca z tyłu
powinna przez cały czas utrzymywać dystans 10 m licząc od
przedniego koła zawodnika jadącego przed nim do przedniego
koła zawodnika jadącego z tyłu. W trakcie manewru wyprzedzania zawodnik ma 20 sekund na jego zakończenie, czyli przejechanie obok zawodnika i odjechanie od niego, tak aby osoba
wyprzedzana nie znajdowała się w strefie draftingu. Osoba mijana jest zobowiązana do zachowania stałej prędkości lub spowolnienia w trakcie, gdy inny zawodnik ją wyprzedza.
Drafting dozwolony jest na odcinku wyjazdu i dojazdu do strefy
zmian (od belki do ronda oraz od ronda do belki), a także na
nawrotach.
W przypadku osób łamiących przepisy będą przez sędziów nakładane kary w postaci kartek:
•
niebieska kartka – dotyczy kary czasowej za drafting
•
żółta kartka – dotyczy upomnień za przewinienia
•
czerwona kartka – dotyczy dyskwalifikacji zawodnika
Sędziowie nakładają kary w postaci kartek według swoich decyzji również za inne przewinienia jak np. utrudnianie wyprzedzania, pozostawianie śmieci na trasie zawodów, niesportowe
zachowanie, niedozwolona pomoc z zewnątrz.

niego zawodnika danego wyścigu. Złożenie protestu wiąże się z
koniecznością wpłaty kaucji w wysokości 100 złotych. Protesty
bez wpłaconej kaucji pozostaną bez rozpatrzenia.
Protesty rozpatruje Komisja Odwoławcza. Skład Komisji Odwoławczej zostanie podany podczas odprawy technicznej przed
zawodami.
W przypadku uznania protestu wpłacona kaucja podlega natychmiastowemu zwrotowi, w przypadku oddalenia protestu
wpłacona kaucja przepada.
Decyzja Komisji Odwoławczej jest ostateczna i zamyka dalszą
możliwość postępowania odwoławczego w kwestii rywalizacji
sportowej i wyniku zawodów.

Dla zachowania bezpieczeństwa sędzia może opóźnić nałożenia kary.
Kary czasowe nie będą doliczane do końcowego czasu. Każdy
zawodnik jest zobowiązany do odbycia kary czasowej w namiocie kar. Namiot kar będzie się znajdował w strefie zmian. Za
zgłoszenie się do namiotu kar odpowiada zawodnik, niezgłoszenie się do namiotu kar oznacza dyskwalifikację zawodnika.

PROTESTY
SPORTOWE
Wszelkie protesty dotyczące wyników i rywalizacji sportowej
należy składać wyłącznie na piśmie do biura zawodów w terminie 60 minut od momentu przekroczenia linii mety przez ostat-
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PARTNER TYTULARNY

PARTNERSTRATEGICZNY
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STRATEGICZNY PARTNER TECHNICZNY CYKLU

OFFICIAL TIME KEEPER

SPONSORZY I PARTNERZY CYKLU TRIATHLON ENERGY

PATRONI MEDIALNI
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Każda złotówka, którą przeznaczasz
na gry liczbowe LOTTO, to 19 groszy
dla sportu i kultury.

