
Pierwszy w historii TYSKI TRIATHLON ZIMOWY „Tyska Śnieżna Pantera” 

11 stycznia 2020 roku 

REGULAMIN 

 

   

I. ORGANIZATORZY   

1. Główni organizatorzy imprezy: Apex GYM, Stowarzyszenie 43-100 Sport   

2. Współorganizatorzy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach  

  

II. CEL   

 1. Impreza ma na celu propagowanie sprawności ruchowej wymagającej połączenia trzech 

dziedzin aktywności fizycznej.   

2. Integracja środowiska ludzi aktywnych sportowo.   

3. Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu.  

 

4. Promocja zdrowego stylu życia.  

  

III. TERMINY, MIEJSCE I PROGRAM IMPREZY  

1. Termin zawodów: 11 stycznia 2020  

2. Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany, 43-100 Tychy  

3. Program imprezy:  

10 stycznia 2020:  

 

odbiór pakietów startowych w siłowni Apex Gym, Plac Korfantego 1, 43-100 Tychy  

w godzinach od 8:00 -20:00  

11 stycznia 2020:  

 

otwarcie biura zawodów 

9:00 – 11:30, odbiór pakietów startowych  

10:30 – 11:30 wprowadzenie roweru, sprzętu do strefy zmian  

12:00 start  

15:00 (orientacyjnie) rozdanie nagród, zakończenie zawodów  

  



 

V. DYSTANS I TRASA  

Pływanie: 200m, start dowolny z brzegu lub z wody - pianki dozwolone,  

Bieg: 6km, dookoła jeziora Paprocańskiego, kostka brukowa, żwir.  

Rower: 20km, trasa leśna, zalecany rower MTB, osoba korzystająca z roweru typu E-Bike  

nie zostanie dopuszczona do zawodów. 

 

W przypadku całkowitego zamarznięcia jeziora, organizator zastrzega sobie prawo do 

przeprowadzenia Duathlonu: bieg 3km, rower 20 km, bieg 6 km.  

 

VI. POMIAR CZASU 

 Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.  

  

VII. KLASYFIKACJA  

1. Kobiety  

2. Mężczyźni  

  

VIII. NAGRODY  

1. Pierwsze trzy kobiety i pierwsi trzej mężczyźni, którzy najszybciej ukończą start otrzymają 

nagrody rzeczowe.  

2. Każdy zawodnik, który ukończy „Tyską Śnieżną Panterę” otrzyma medal pamiątkowy.  

  

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 

lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem, nie mają przeciwwskazań 

zdrowotnych, podpiszą regulamin oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli i na 

własną odpowiedzialność.  

  

X. ZGŁOSZENIA, UCZESTNICTWO I OPŁATY STARTOWE  

1. Liczba miejsc: Organizator może przyjąć łącznie 100 uczestników, o starcie decyduje 

kolejność wpłat.   

2. Zgłoszenie uczestnictwa: Zawodnicy mogą zgłaszać swoje uczestnictwo tylko przez 

wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie 

internetowej: https://dostartu.pl. Zgłoszenia elektroniczne (oraz wpłata na konto) mogą być 

dokonane do  02 stycznia 2020.  



3.Uczestnik może wziąć udział wyłącznie po uiszczeniu za pośrednictwem portalu 

https://dostartu.pl/index.pl.html opłaty startowej. W tytule przelewu należy wpisać „Tyska 

Śnieżna Pantera, Imię i Nazwisko”.   

4. Opłata  startowa:   

Od 03.09.2019 do 30.09.2019 – 80zł  

Od 01.10.2019 do 31.10.2019 – 100 zł  

Od 01.11.2019 do 02.01.2020 – 120zł  

Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.  

  

XI. PAKIET STARTOWY  

1. Pamiątkowy medal (po ukończeniu dystansu)  

2. Gadżety od sponsorów  

3. Komplet numerów startowych  

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe uczestników będą przetwarzane 

w celach przeprowadzenia imprezy „ Tyska Śnieżna Pantera” Dane osobowe uczestników 

będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). 

Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich 

danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody 

na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich 

przetwarzanie uniemożliwia udział w „Tyskiej Śnieżnej Panterze”.   

  

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.   

2. W strefie zmian rower musi być prowadzony  

3. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.  

4. Odbiór nagród następuje wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia 

nagród.  

4. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.  

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.  

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe oraz sprzęt sportowy pozostawiony poza 

miejscami do tego przeznaczonymi,   

8. Zawodnicy korzystają z własnego sprzętu  

9. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych Organizator zastrzega sobie 

możliwość odwołania imprezy lub zmiany formuły zawodów.  



10. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi 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. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.  

 


