
4Mobilty Grand Prix Polski w Aquathlonie 
Pościgowym- runda 4 
Zabierzów 15.04.2018r (niedziela) 

Organizator: 

Sponsorzy: 
 

 Patronat i wsparcie finansowe zawodów: 



  

Co to jest aquathlon.  

Aquathlon to odmiana triathlonu. Zawodnicy kolejno: pływają i biegną, bądź biegną, pływają i jeszcze raz 
biegną (nie ma kolarstwa). 
W aquathlonie nie ma oficjalnie ustalonych dystansów. Przykładowym dystansem w aquathlonie może być 800 
m pływania i 5 km biegu.  

Regulamin zawodów w aquathlonie 

CEL:  
- popularyzacja aquathlonu jako konkurencji prowadzającej do triathlonu; 
- kontrola umiejętności pływackich i biegowych wśród zawodników;  
- podnoszenie poziomu rywalizacji poprzez działania cykliczne.  

WARUNKI OGÓLNE: 
- Cykl imprez 4Mobilty Grand Prix w Aquathlonie Pościgowym odbywa się ̨ zgodnie z przepisami 

organizacyjnymi Polskiego Związku Triathlonu. 

- Kierownictwo sportowe nad cyklem zawodów wpisujących się ̨ w 4Mobilty Grand Prix w Aquathlonie 
Pościgowym sprawuje Polski Związek Triathlonu. 

- Dane osobowe uczestników 4Mobilty Grand Prix w Aquathlonie Pościgowym będą przetwarzane w celach 
przeprowadzenia klasyfikacji 4Mobilty Grand Prix w Aquathlonie Pościgowym. Przetwarzanie danych 
obejmuje publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą klubu, do którego przynależy oraz roku 
urodzenia.  

- Dane osobowe uczestników 4MobilIty Grand Prix w Aquathlonie Pościgowym będą̨ wykorzystywane 
zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych ososobowych (kst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.). 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 4Mobilty Grand  
Prix w Aquathlonie Pościgowym.  

- Uczestnik zawodów wyraża zgodę̨ na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie 
fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na 
wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz 
wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania 
sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i 
publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach 
internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.  



 

ORGANIZATORZY: 
Polski Związek Triatlhlonu  
Iron Dragon Triathlon Team  
Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie  
UKP Kmita Zabierzów 
Szkoła Pływania RAK- swimsport 

KIEROWNICTWO ZAWODÓW : 
Artur Czerwiec  
Krystian Frankiewicz 
Damian Wentrych 

SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW: 
Artur Czerwiec 

SPONSORZY : 

4mobilty.pl- Sponsor Główny  
Dotsport - Michał Kosmowski - Sponsor  
Cortez Czekolady - Piotr Urbanik  
FoodCare Zabierzów 

  
ORGANY WSPIERAJĄCE : 
Polski Związek Triathlonu  
Ministerstwo Sportu  
Gmina Zabierzów- Wójt Elżbieta Burtan  
Ośrodek Sportowo- Rekreacyjny w Zabierzowie - Dyr Adam Liss 
Jacek Krupa- Marszałek Województwa Małopolskiego- Patronat honorowy 

BIURO I MIEJSCE ZAWODÓW: 
Ośrodek sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie ul. Kolejowa 15a, 32-080 Zabierzow  
Tel. Artur Czerwiec 509536643 email artur.czerwiec@irondragon.pl 

Kategorie wiekowe i dystanse  w Aquathlonie w podziale na dziewczęta i chłopcy (decyduje rok urodzenia 
nie data): 

Obowiązkowo: GP – objęci punktacją:
K14 i M14 – młodziczki i młodzicy; pływanie 400 m/ bieg 2 km
K16 i M16 – juniorki młodsze i juniorzy młodsi; pływanie 600 m/ bieg 3 km
K18 i M18 – juniorki i juniorzy; pływanie 800 m/ bieg 5 km



*W kategoriach GP – obowiązuje zakaz używania skór i kolców 

Dodatkowe kategorie:
K8 i M8 – dziewczęta i chłopcy 8-9 lat/ pływanie 100 m/ bieg 0,5 km
K10 i M10 – dziewczęta i chłopcy 10-11 lat/ pływanie 200 m/ bieg 1 km
K12 i M12 – dziewczęta i chłopcy 12-13 lat/ pływanie 200 m/ bieg 1 km
Age Group – K16 i M16 (16-39 lat), K40 i M40 (weterani)/ pływanie 600m/ bieg 3 km  

 

      

KONKURENCJE: 
Dystans pływacki odbędzie się na pływalni OSR Zabierzow ul. Kolejowa 15a w Zabierzowie. 
Serie pływackie będą rozstawione uwzględniając czas zgłoszenia. 
Dystans biegowy odbędzie się na terenie  przyległym do pływalni. Droga asfaltowa. 
  

KLASYFIKACJA: 
W podziale na kategorie wiekowe i płeć. 
Wynik końcowy to łączny czas z pływania i biegu. Zawodnicy po konkurencji pływackiej bedą startować 
odcinki biegowe z przewagą uzyskaną  po pływaniu.   

ZGŁOSZENIA:  
Zgłoszenia wyłącznie przez stronę internetową www.irondragon.pl zakładka aquathlon  
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 11.04.2018r (środa) godzina 22.00 po tym terminie zapisy tylko w biurze 
zawodów.  

OPLATY: 
- Zawodnicy kategorii młodzieżowych i kategorii objętych cyklem Grand Prix Polski opłata startowa wynosi 

30zł  do dnia 13.04.2018r (piątek- decyduje wpływ na konto) 50 zł w dniu zawodów, gotówką w biurze 
zawodów  

- zawodnicy age grup 60 zł do dnia 13.04.2018r (piątek- decyduje wpływ środków na konto) 100 zł gotówką w 
biurze zawodów  

PATRONAT MEDIALNY: 
Dziennik Polski, Goniec, Z nad Rudawy  

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
Do zawodów będą dopuszczone osoby zdrowe posiadające licencję PZTri. lub po podpisaniu przez  rodzica/ 
prawnego opiekuna oświadczenia o stanie zdrowia oraz osoby, które uiściła opłatę startową zgodna z 
regulaminem.  

NAGRODY: 
Za miejsca 1-3  w poszczególnych kategoriach wiekowych, w podziale na dziewczęta i chłopców medale oraz 
nagrody rzeczowe.  
Upominek dla każdego „finishera”  
Wsród wszystkich startujących na końcu zawodów zostaną rozlosowane nagroda główna- niespodzianka. 
Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty odbiór podczas losowania.  
W miarę pozyskiwania sponsorów ilość nagród może ulec zmianie.  

Postanowienia Końcowe 

http://www.irondragon.pl


Do startu nie zostaną dopuszczone osoby które nie zweryfikują swojego udziału w zawodach w biurze zawodów 
przed ich rozpoczęciem. Osoby które nie złożą pisemnej zgody na udział w zawodach (druk w załączeniu).  
Organizator wprowadza limit uczestników do 300 osób 
Zawody odbędą się z zabezpieczenie ratowników WOPR oraz ratownika medycznego.  
Pomiar czasu ręczny w konkurencji pływackiej i  elektroniczny na odcinku biegowym.  
Nie dopuszcza się startu w kolcach.  
Wyniki zawodów bedą publikowane na stronie www.irondragon.pl zakładka aquathlon. Wyniki zawodów i 
punktacja cyklu  na stronie www.triathlon.pl 

ORIENTACYJNY PROGRAM ZAWODÓW: 

15.04.2018r- niedziela 

7.30- 8.45 otwarcie biura zawodów i rejestracja zawodników 
8.00- 8.45 rozgrzewka w wodzie  
9.00 start konkurencji pływackiej w podziale na kategorie wiekowe, płeć zgodnie z kategoriami wiekowymi.  
11-13.00 przerwa regeneracyjna  
13.15/ 13.30 start konkurencji biegowych zgodnie z kategoriami wiekowymi i w kolejności po docinku 
pływackim.  
15.00 dekoracje  
16.00 zakończenie zawodów 

*Program minutowy zawodów może ulec zmianie.  Weryfikacja harmonogramu na podstawie zgłoszeń zostanie 
podana 13.04.2018r w piątek.  

 

 

http://www.irondragon.pl
http://www.triathlon.pl

