
 

 

 

Komunikat organizacyjny zawodów 

 

„Triathlon Kids SP50” 

 

 

I. Termin i miejsce:  

 13 czerwca 2018 r.,  w godz. 09:00 – 13:30: startują klasy „O”-III 

 14 czerwca 2018 r.,  w godz. 09:00 – 13:30: startują klasy IV-VI 

 15 czerwca 2018 r.,  w godz. 09:00 – 13:30: startują klasy VII-II i III gimnazjum 

 Kryta pływalnia i boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 50 w Lublinie, ul. Roztocze 14 

Zawody mają charakter amatorski z własną komisją sędziowską. 

 

II. Organizator: 

– Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie 

 

III. Patronat medialny: 

 Radio Lublin 

 Nowy Tydzień 

 

IV. Cele zawodów: 

 Popularyzacja najpowszechniejszych sposobów aktywności fizycznej: pływania, biegania  

oraz jazdy na rowerze wśród dzieci i młodzieży 

 Promocja sportu w środowisku  lokalnym; 

 Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu;                                                                                                                                    

 Aktywizacja różnych środowisk społecznych do wspólnego działania. 

 

V. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa: 

1. Zgłoszenia  oraz pisemne zgody na udział w zawodach będą przyjmowane  

 wyłącznie do dnia 31.05.2018 r. do urny znajdującej się w portierni na pływalni. 

2. Biuro zawodów będzie czynne na terenie boiska lub w przypadku złej pogody w hali sportowej  

od godz. 08:00 - 14:00.  

3. Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy/identyfikator. 

Karty startu rozdawane będą w biurze zawodów przed zawodami. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają 

zastosowanie do uczestnictwa w poszczególnych konkurencjach w szczególności zasad fair play. 

5. Konkurencje, zasady, kategorie i dystans: 

 

 



I) PŁYWANIE:  

 odbędzie się na pływalni szkolnej; 

 obowiązuje stój kąpielowy, klapki, czepek, okulary pływackie, ręcznik; 

 wyścigi rozegrane na podstawie listy startowej w seriach mierzonych na czas; 

 D0 7-8 lat (rocz. 2010) – dystans 25m, stylem grzbietowym;  

 D1 9 lat (rocz. 2009) – dystans 25m, stylem grzbietowym/dowolnym;  

 D2 10 lat (rocz. 2008) – dystans 50m, stylem grzbietowym/dowolnym; 

 D3 11 lat (rocz. 2007) – dystans 50m, stylem dowolnym; 

 D4 12 lat (rocz. 2006) – dystans 50m, stylem dowolnym; 

 D5 13 lat (rocz. 2005) – dystans 100m, stylem dowolnym.  

 D6 14 lat (rocz. 2004) – dystans 100m, stylem dowolnym.  

 D7 15 lat (rocz. 2003) – dystans 200m, stylem dowolnym.  

 D8 16 lat (rocz. 2002) – dystans 300m, stylem dowolnym.  

 

II) JAZDA NA ROWERZE: 

 każdy uczestnik musi posiadać sprawny technicznie własny rower oraz ochronny sztywny kask; 

  zabrania się w czasie wyścigu: utrudniania wyprzedzania przez szybszego zawodnika, poprzez 

jazdę niezgodną z przepisami (zajeżdżanie drogi, gwałtowną zmianę kierunku jazdy), skracania  

z wyznaczonej trasy; 

  na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje 

organizacyjne; 

  organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje spowodowanych przez 

zawodników; 

 wyścigi rozegrane na podstawie listy startowej w seriach mierzonych na czas;  

 D0 8 lat (rocz. 2010 i młodsi)– dystans ok 300 m 

 D1 9 lat (rocz. 2009)    – dystans ok 300 m 

 D2 10 lat (rocz. 2008)  – dystans ok 300 m 
 D3 11 lat (rocz. 2007)  – dystans ok 300 m 

 D4 12 lat (rocz. 2006) – dystans ok 650 m 

 D5 13 lat (rocz. 2005) – dystans ok 650 m 

 D6 14 lat (rocz. 2004) – dystans ok 950 m 

 D7 15 lat (rocz. 2003) – dystans ok 950 m 

 D8 16 lat (rocz. 2002) – dystans ok 1250 m 

 

III ) BIEG:   

  odbędzie się po wyznaczonym torze na boisku szkolnym; 

  na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje 

organizacyjne; 

  strój i obuwie sportowe, bez kolców; 

  wyścigi rozegrane na podstawie listy startowej w seriach mierzonych na czas;  

 D0 8 lat (rocz. 2010 i młodsi) – dystans ok 300 m 

 D1 9 lat (rocz. 2009)     – dystans ok 300 m 

 D2 10 lat (rocz. 2008)    – dystans ok 300 m 

 D3 11 lat (rocz. 2007)    – dystans ok 650 m 

 D4 12 lat (rocz. 2006)     – dystans ok 650 m 

 D5 13 lat (rocz. 2005)     – dystans ok 650 m 

 D6 14 lat (rocz. 2004)    – dystans ok 950 m 

 D7 15 lat (rocz. 2003)     – dystans ok 950 m 

 D8 16 lat (rocz. 2002)     – dystans ok 1250 m 

Jazda na czas rowerem  
po wyznaczonym torze  

na boisku szkolnym 
(jedno okrążenie ok. 300m.) 



 

 

6. Zawodnicy powinni odnosić się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych 

pracowników zawodów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób 

niesportowy. W przypadku zaistnienia w/w wypadków zawodnik zostanie zdyskwalifikowany w trybie 

natychmiastowym.  

7. Program minutowy zostanie podany po zamknięciu list zgłoszeń. 

 

 

 

 

VI Nagrody: 

1. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. 

Nagrody indywidualne oddzielnie dla dziewcząt i chłopców za pierwsze trzy miejsca medale. 

Losowanie nagród dla wszystkich uczestników. 

2. Dekoracja zwycięzców odbędzie się po zakończeniu wszystkich konkurencji i dostarczeniu 

protokołów z wynikami do sekretarza zawodów.   

3. Zawodami kieruje Sędzia Główny (Sławomir Smyl) któremu podlegają wszystkie sprawy. 

 

 

 

VII Informacje dodatkowe: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników do publikacji o przebiegu zawodów  

oraz do zamieszczania zdjęć na stronach internetowych w prasie i telewizji. 

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) 

zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia 

zapisów. Administratorem zbioru danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia. Przetwarzanie danych osobowych przez okres nie 

dłuższy niż 50 lat po zakończeniu edukacji w placówce. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach do zmian oraz ostatecznej 

interpretacji niniejszego regulaminu w celu usprawnienia przebiegu zawodów. Dokonanie zmian  

w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych 

zobowiązań w stosunku do uczestnika. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca zawodów w przypadku  niesprzyjającej 

pogody. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty cennych przedmiotów uczestników. 

 

 

 

Informacje dodatkowe i koordynacja :  Martyna Woźniak  –    tel.  517-535-935 (pływanie) 

              Katarzyna Gromaszek –    tel.  798-044-222 (pływanie) 

              Sławomir Smyl – tel.  512-461-043 (jazda na rowerze,bieg) 

 

                                                                                


