
DUATHLON NWW 

1. CEL IMPREZY:  

- popularyzacja multisportu i duathlonu w regionie 

- propagowanie zdrowego trybu życia 

- krzewienie kultury fizycznej 

- promowanie walorów turystycznych okolic 

2. ORGANIZATORZY 

Gminny ośrodek kultury w Nowej Wsi Wielkiej 

Cortez Sport 

Sport Zdrowie Pasja Rafał Kensik 

3. TERMIN I MIEJSCE 

15.05.2022 w Nowej Wsi Wielkiej 

 

4. UCZESTNICTWO 

- dokonanie zapisu i uiszczenie opłaty startowej przez formularz zgłoszeniowy na stronie:  

https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/duathlon-nww 

– za zgodą i w obecności opiekuna prawnego poniżej 18 r.ż. 

- zawodnicy lub rodzice/opiekunowie podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w 

zawodach, starcie w imprezie na własną odpowiedzialność oraz zapoznaniem się z regulaminem 

zawodów. 

 - zawodnicy mają obowiązek: startować w sztywnym kasku na głowie i sprawnym technicznie 

rowerze  

 - organizatorzy wyznaczają limit na 150 startujących - dopuszczone do startu rowery TT, z 

lemondkami etc. 

 - zakazuje się draftingu (jazdy po kole) 

 

5. OPŁATA STARTOWA 

99 zł – do 15 kwietnia 

149 zł – do 10 maja  

https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/duathlon-nww


6. KATEGORIE WIEKOWE 

Kobiety: 

OPEN 

1. 18-29 lat (2001 – 1992)  

2. 30-39 lat (1991-1982)  

3. 40-49 lat (1981– 1972)  

4. 50 lat + (1971 i starsze)  

Mężczyźni: 

OPEN 

2. 18-29 lat (2001 – 1992)  

3. 30-39 lat (1991-1982)  

4. 40-49 lat (1981– 1972)  

5. 50 lat + (1971-starsi)  

6.2 Klasyfikacja Drużynowa: suma czasów 4 członków drużyny w tym min. 1 kobiety. 

 

7. SPOSÓB PRZEPROWADZNIA IMPREZY/ HARMONOGRAM:  

9:00 –10:30 biuro zawodów 

10:20 odprawa techniczna 

11:00 start wyścigu 

zamknięcie trasy rowerowej/biegowej 11:00  

otwarta strefa zmian (odbiór rowerów) 12:30 - 13:00 dekoracja zwycięzców, zakończenie imprezy, 

losowanie nagród 

 

8. TRASA WYŚCIGU 

5km – 15km – 2,5km 

(bieg – rower – bieg) 



 

(Trasa biegowa) 

 

 

(trasa rowerowa) 

 

 

 



9. NAGRODY 

-  statuetki dla 3 najlepszych zawodniczek / zawodników kat. OPEN - / statuetki dla 3 najlepszych w 

kategoriach wiekowych - kategorie open / wiekowe nie dublują się (zawodnik zostanie nagrodzony 

tylko raz)  

10. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW 

Pakiet startowy: - numer startowy / numery: na kask, rower, 

 - pamiątkowy medal 

 –  pakiet startowy 

 - zabezpieczenie medyczne  

–  woda, posiłek regeneracyjny  

- profesjonalny pomiar czasu 

11. KONTAKT 

Duathlon.nww@onet.pl 

Rafał: 600 820 250 

   Daniel: 692 293 746 

Włodzimierz (dyrektor GOK) 691 513 955 

12. POSTANOWIENIE KOŃCOWE  

- każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność  

- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione podczas trwania 

zawodów 

 - organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie zawodów 

 - organizator zapewnia opiekę medyczną 

 - w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy imprezy 

 - możliwość skorzystania z toalety 

 -zawody odbędą się bez względu na pogodę 

- w przypadku wprowadzenia restrykcyjnych zmian / przepisów dotyczących pandemi, przez które 

zawody nie będą mogły się odbyć, organizator zwróci uiszczoną opłatę startową pomniejszoną o 

koszt poniesiony z tytuły zwrotu należności (20zł/osoba/sztafeta) W przypadku wyprodukowania 

pakietów startowych (w miesiącu kwietniu) organizator zwróci opłatę startową pomniejszoną o 

koszty pakietu startowego. 

mailto:Duathlon.nww@onet.pl

