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REGULAMIN  
INDOOR TRIATHLON 

AMW GDYNIA (dalej jako: „Zawody”) 

Gdynia 06-07.03.2021 

I. ORGANIZATOR, WYKONAWCA 

1.1. Organizatorem Zawodów jest Akademickie Centrum Sportowe Akademii Marynarki Wojennej  

        

1.2. Wykonawcą Zawodów jest Sport Evolution Group Sp. z o.o. z siedzibą 01-864 Warszawa, ul. Jana 

Kochanowskiego 12/23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000779253, NIP: 1231431002, REGON: 

382960037, adres korespondencyjny ul. Janki, ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn (dalej jako 

„Wykonawca). 

II. ZASADY OGÓLNE 

2.1. W trosce o bezpieczeństwo Zawodników oraz Organizatorów Zawody zostaną zorganizowanie w 

reżimie sanitarnym. Zasady zostały opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Zasady 

dotyczą sposobu organizacji imprez masowych w trakcie trwania pandemii wirusa SARS-Cov-2 oraz 

ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). Każdy Zawodnik zobowiązuje się do bezwzględnego 

przestrzegania reżimu sanitarnego, o którym mowa w poprzedzających zdaniach. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

3.1. Zawody odbędą się w 6 marca 2021 roku w Gdynia. 

3.2. Zawody odbędą się terenie Akademii Marynarki Wojennej, ul. Inżyniera Jana Śmidowicza 69, 81-

127 Gdynia (dalej jako: „Obiekt”). 

3.3. Zawody rozpoczynają się o godzinie 10.00  

IV. DYSTANS, LIMIT CZASOWY 

4.1. Zawody odbędą się na dystansie 600 m etapu pływackiego, 15 km etapu kolarskiego, 3 km etapu 

biegowego. ( kat OPEN) 

4.1.1 Zawody sztafetowe Zasady rywalizacji sztafet (  przekazywania chipa pomiaru czasu itd.) 

będą szczegółowo omówione na odprawie technicznej dla sztafet, która odbędzie się przed 

startem. 

4.2. Pływanie odbędzie się w 25-metrowym basenie (24 długości). Na jednym torze startuje po 

dwóch zawodników. Zawodnicy każdej serii mają możliwość rozgrzewki w wodzie w czasie 15 minut 

przed startem. UWAGA! Organizator dopuszcza pływanie w kąpielówkach i w materiałowych strojach 
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triathlonowych. Pływanie w piankach jest zabronione. Pływanie zgodnie z przepisami FINA. Start z 

wody przy słupku. 

4.3. Jazda na rowerze magnetycznym (pedały SPD MTB lub noski) zapewnionym przez Organizatora. 

UWAGA! Strój rowerowy należy dostarczyć najpóźniej na 30 minut przed startem serii, do której 

przypisany jest zawodnik. Poruszanie się w butach rowerowych po obiekcie jest zabronione. 

4.4. Bieg na dystansie 3 km na bieżni mechanicznej. Buty biegowe należy dostarczyć do Organizatora 

najpóźniej na 30 minut przed startem. 

4.5. Limit ukończenia Zawodów to: 80 minut, w tym 60 minut na pływanie i etap kolarski. 

V. UCZESTNICTWO 

5.1. W Zawodach w dniu 06.07.20121 biorą udział tylko studenci wojskowi Akademii Marynarki 

Wojennej. Studenci cywilni mogą wziąć udział w rywalizacji w dniu 07.03.2021 podczas trwania 

Indoor Triathlon Gdynia 2021 zgodnie z regulaminem obowiązującym w danym dniu. 

5.2 Każdy Rocznik Podchorążych  wystawia 3 sztafety po trzech zawodników oraz dowolna ilość 

zawodników do kategorii open. Sztafeta składa się z trzech zawodników do poszczególnych 

konkurencji ( pływanie, jazda na rowerze, bieg). Kategoria open start na pełnym dystansie triathlonu. 

5.2. Każdy Zawodnik, musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. 

5.3. Biuro Zawodów będzie czynne od 8:30 do 30 minut przed startem ostatniej fali. 

5.6. Uczestnicy nie ponoszą  kosztów opłaty startowej, noclegów, dojazdów oraz własnego 

wyżywienia, pokrywane są przez Zawodnika we własnym zakresie. 

VI. BEZPIECZEŃSTWO 

6.1. Stawiając się na linii startu Zawodnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną 

odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Zawodach 

wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, 

możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o 

charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. Powyższe nie wyłącza 

odpowiedzialności Organizatora wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

6.2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń Organizatorów, 

Wykonawcy sędziów i innych służb zabezpieczających trasę Zawodów. 

6.3. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania zawodów, są ostateczne i niepodważalne. 

Transport medyczny zawodnika skutkuje jego dyskwalifikacją. 

6.4. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW zawodnikom, którzy zostali poprawnie zweryfikowany 

w Biurze Zawodów. Każdy uczestnik objęty zostanie ochroną ubezpieczeniową w zakresie 

ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków mających miejsce w okresie odpowiedzialności 

ubezpieczyciela na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju 

zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub zgon ubezpieczonego. Składkę płaci 

Ubezpieczający, tj. Wykonawca. 
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6.5. Jeżeli Zawodnik zdecyduje o wycofanie się z Zawodów w dowolnym momencie rywalizacji, 

zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Sędziom lub Organizatorowi. 

6.6. W celu ograniczenia ryzyka związanego z zarażeniem Covid-19 zalecamy, aby wszystkie osoby 

zdiagnozowanym jednym z następujących stanów: ciąża, cukrzyca, wysokie ciśnienie krwi, przebyty 

udar, przewlekła choroba płuc lub serca, przewlekła niewydolność nerek z dializą, przewlekła choroba 

wątroby z marskością wątroby, zmniejszona funkcja odpornościowa nie brały udział w wydarzeniu. 

6.7. Podczas przebywania w miejscu Zawodów oraz przemieszczania się na terenie obiektu zawodnicy 

powinni zastosować się do obowiązujących przepisów, szczególnie poruszać się w sposób 

zapewniający zachowanie dystansu społecznego i pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, 

zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, WHO 

oraz przepisami prawa. Wytyczne są dostępne na stornach: 

 Głównego Inspektora Sanitarnego (strona) 

 Ministerstwa Sportu (strona) 

 Światowej Organizacji Zdrowia (strona) 

6.8. Zakazany jest wstęp na Zawody osób przebywających na kwarantannie, pod nadzorem 

epidemiologicznym lub wykazujących cechy infekcji (gorączka, kaszel, duszności). Każdy Zawodnik 

zobowiązuje się do poddania się rutynowym kontrolom temperatury. 

6.9. Każdy z Zawodnik jest zobowiązany do: zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną, 

zdezynfekowania rąk w momencie wejścia na teren obiektu 

6.10. Należy unikać gromadzenia się oraz tłoczenia przy przechodzeniu przez drzwi, przejścia, 

korytarze oraz w toaletach. Każdy Zawodnik zobowiązuje się do stosowania do instrukcji pisemnych i 

ustnych udzielonych przez Organizatora w powyższym zakresie. 

6.11. Posiadanie środków ochronnych nosa i ust jest obowiązkowe i warunkuje uczestnictwo w 

Zawodach. 

6.12. Odkrycie ust i nosa jest możliwe tylko w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji 

tożsamości danej osoby. 

6.13. Podczas kaszlu lub kichania zaleca się zakrycie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, którą 

należy natychmiast wyrzucić do pojemnika z odpadami i dokładnie umyć ręce lub zdezynfekować je 

płynem odkażającym na bazie alkoholu. 

6.15. Zawodnik oświadcza, że zapoznał się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

epidemicznego obowiązującymi podczas Zawodów i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

VII. ZGŁOSZENIA 

7.1. Zgłoszenia na Zawody będą przyjmowane poprzez przesłanie na adres a.sobieraj@amw.gdynia.pl  

zgłoszenia imiennego  

7.2. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą mail do dnia 05.03.2021 do godz. 18.00  

 

mailto:a.sobieraj@amw.gdynia.pl
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VIII. PAKIET STARTOWY 

8.1. W ramach Zawodów każdy uczestnik otrzymuje: 

- numer startowy 

8.2. Zawodnikom, którzy ukończyli Zawody przysługuje medal. 

IX. KLASYFIKACJA I NAGRODY 

9.1. W ramach Zawodów prowadzona będzie klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet kat. 

podchorąży,  sztafet kat podchorąży 

9.2. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród. Wyniki 

będą znajdowały się na stronie firmy dokonującej pomiaru czasu. 

9.3. Zdobywcy miejsc I-III we wszystkich kategoriach otrzymają pamiątkowe puchary. 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

10.1. Administratorem danych osobowych Zawodników jest Polski Związek Triathlonu oraz Sport 

Evolution Group Sp. z o. o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna, kontakt w sprawie danych 

osobowych pod adresem: daneosobowe@sportevolution.pl. 

10.2. Dane osobowe Zawodników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia 

zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych 

czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

10.3. W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o numerze 

startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestników, zostaną przekazane do Datasport, ul. 

Okrężna 22, 58-310 Szczawno - Zdrój. 

10.4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie 

danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do 

realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie 

uniemożliwia udział w Zawodach. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie 

odwołana, jednak jej odwołanie nie wpływa na prawidłowość dotychczasowego przetwarzania 

danych. 

10.5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Zawodach, obejmuje także 

publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której 

zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt. 

10.6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników, uzyskane przez Organizatora i Wykonawcę, a 

zawarte w formularzu rejestracyjnym, zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku 

będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

10.7. Organizator i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników 

wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w 

Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. 
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10.8. Organizator i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym 

świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających 

uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na 

nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i 

na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością 

prowadzoną przez Organizatora. 

XI. REKLAMACJE 

11.1. Reklamacje, dotyczące spraw zawiązanymi z Zawodami, należy składać do 15 minut przed 

rozpoczęciem ceremonii wręczenia nagród u Sędziego Głównego Zawodów. 

11.2. Reklamacje przesłane po upływie terminu w punkcie 11.1. nie będą rozpatrywane. 

11.3. Reklamacje dotyczące Zawodów będą rozpatrywane na miejscu Zawodów. 

11.4. Decyzja Organizatora, Wykonawcy lub Sędziego Głównego w sprawie reklamacji dotyczących 

Zawodów będzie ostateczna. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

12.1. Wszystkich uczestników Zawodów obowiązuje niniejszy regulamin. 

12.2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 MARCA 2021. 

12.3. Na terenie obiektu obowiązuje regulamin obiektu. 

12.4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaznajomienia się z regulaminem. 

12.5. Nieznajomość Regulaminu Imprezy nie zwalnia Zawodnika z zasad określnych przez 

Organizatora w niniejszym regulaminem. 

12.6. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji 

podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków 

i substancji zarówno przed, jak i podczas zawodów, pod groźbą wykluczenia z nich. W wypadku 

stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość 

niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w trakcie. 

12.7. Żaden z zawodników nie może używać środków lub działań zwiększających wydolność. 

12.8. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną. 

12.9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 

12.10. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu, każdy uczestnik zobowiązany jest do 

zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora w Strefie zmian oraz policji. Zgłoszenia będą 

przyjmowane przez Organizatora tylko do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia Strefy zmian 

przez zawodnika. 
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12.11. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 

organizatorowi Zawodów. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w 

całości uznane zmienione – wszelkie inne postanowienia zachowują ważność. 

12.12. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. Powyższe nie ogranicza prawa do sądu w przypadku zaistnienia sporu. 


