
REGULAMIN IMPREZY SPORTOWEJ 

 V BOJANOWSKI DUATHLON 

Tarchalin/Bojanowo, dnia 11 września 2022r. 

1. CEL 

• promocja gminy Bojanowo 

• upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Bojanowo 

• promocja duathlonu  

2. ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY  

• Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie 

• Gmina Bojanowo 

3.  TERMIN, DYSTANS, TRASA, POMIAR CZASU 

• zawody odbędą się w dniu 11 września 2022 roku w niedzielę, start zawodów o godzinie 11.00  

• start i meta znajdują się w miejscowości Tarchalin (gmina Bojanowo) na boisku sportowym 

przy świetlicy wiejskiej 

• I część zawodów bieg ok. 6 km (jedna sześciokilometrowa pętla po nieutwardzonych drogach, 

lesie, asfalcie). Pomiar trasy elektroniczny.  

• II część zawodów rower ok. 10 km (jedna dziesięciokilometrowa pętla po asfalcie, 

nieutwardzonych drogach – pierwsze 300 metrów trasy droga leśna piaszczysta, ostatnie 300 

metrów trasy droga leśna piaszczysta), kask obowiązkowy, dozwolone są wszystkie typy 

rowerów. Pomiar trasy elektroniczny.  

• III część zawodów bieg ok. 3 km (jedna pętla po nieutwardzonych drogach, asfalcie, lesie). 

Pomiar trasy elektroniczny.  

• zawody przeprowadzone zostaną przy wyłączonym ruchu drogowym  

• drogi gminne i powiatowe na czas przejazdu i biegu zawodników będą czasowo zamknięte 

• pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów mocowanych na wysokości kostki  

• zawodnicy startujący w sztafecie przekazują sobie chipa w strefie zmian.  

• zagubienie lub w przypadku sztafet nieprzekazanie sobie chipa powoduje dyskwalifikację 

drużyny.  

• wszystkie chipy są zwrotne na mecie. 



4. OPŁATY STARTOWE  

• termin dokonywania wpłat do 22.08.2022r.  –   60,00 zł  

• termin dokonywania wpłat od 23.08.2022r. do 07.09. 2022r. – 70,00 zł  

• płatności dokonywane są na konto GCKSTIR w Bojanowie:  

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie 

Ul. Ratuszowa 10A; 63-940 Bojanowo 

Bank Spółdzielczy w Poniecu o/Bojanowo  

04 8682 0004 0052 7523 2000 0010 

• opłaty startowe nie są zwrotne. Możliwość przepisania pakietu na innego zawodnika w 

terminie do 7 września 2022r. 

• Zawodnicy w kategorii sztafeta regulują opłatę podwójnie – za każdego zawodnika osobno.  

• W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymują medal, wodę, poczęstunek i inne gadżety.  

5. KLASYFIKACJE, NAGRODY  

STARTY INDYWIDUALNE – 70 PAKIETÓW  

• Mężczyźni: 

• KATEGORIA GENERALNA oraz:  

o M1 16 – 29lat  

o M2 30 – 39 lat  

o M3 40 – 49 lat  

o M4 50 – 59 lat  

o M5 60 + 

o Kategoria gminna 

• Kobiety: 

• KATEGORIA GENERALNA oraz:  

o K1 16 – 30 lat  

o K2 31 – 50 lat  

o K3 51 + 

o Kategoria gminna 

SZTAFETY – 35 PAKIETÓW – (70 OSÓB) 

• Sztafeta może liczyć tylko dwie osoby: biegacz i rowerzysta  



• Sztafeta może mieć skład mieszany, nie ma limitu wieku  

• Zawodnik biegający rywalizuje na dystansach biegowych 6 km oraz 3 km  

• Zawodnik jadący rowerem rywalizuje na dystansie rowerowym 10 km  

• Podczas DUATHLON BOJANOWO w kategorii sztafety obowiązują następujące kategorie: 

o SZT 1 – MĘSKA  

o SZT 2 – ŻEŃSKA  

o SZT 3 - MIESZANA 

o SZT 4 - kategoria gminna  (kategoria gminna jest kategorią dodatkową) 

NAGRODY 

• Nagrody otrzymają zawodnicy:  

o w kategorii GENERALNEJ sklasyfikowani będą trzej zawodnicy z najkrótszymi czasami. 

Oddzielnie GENERALNA KOBIETY i GENERALNA MĘŻCZYŹNI /zwycięzcy w kategoriach 

generalnych nie są klasyfikowani w kategoriach wiekowych 

o w poszczególnych kategoriach wiekowych  pierwsze  miejsca - kobiety i mężczyźni 

osobno 

o w sztafetach po trzy najlepsze z każdej kategorii  

o kategoria gminna, zarówno w przypadku startów indywidualnych jak i sztafet jest 

kategorią DODATKOWĄ. Zawodnicy z tych kategorii są klasyfikowani również w 

kategoriach wiekowych. Nagrodzone zostaną pierwsze miejsca w kategoriach 

gminnych.  

• Zawodnicy otrzymują nagrody finansowe.  

• Szczegółowy podział nagród finansowych zostanie udostępniony przez Organizatora w 

późniejszym terminie.  

• Wśród wszystkich uczestników dodatkowo zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.  

6. WARUNKI UCZESTNICTWA  

• prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 11 września 2022 roku będą miały 

ukończone 16 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, dokonają 

opłaty startowej oraz podpiszą oświadczenie o starcie w zawodach z własnej woli i na własną 

odpowiedzialność.  

• Aby zawodnik został sklasyfikowany w kategorii gminnej musi być mieszkańcem gminy 

Bojanowo. Organizator ma prawo do weryfikacji.  

7. ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA  

• po dokonaniu rejestracji na stronie 

https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/duathlon-bojanowo  

https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/duathlon-bojanowo


• należy uiścić opłatę startową na konto GCKSTiR w Bojanowie – patrz punkt 4.  

• po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście 

startowej  

• o terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się 

datę wpływu na konto organizatora  

• obowiązuje limit liczby uczestników 70 pakietów w przypadku startów indywidualnych oraz 35 

pakietów (70 osób) w przypadku sztafety.  

• Organizator może zdecydować o innym podziale dostępnych pakietów – może również 

zwiększyć bądź zmniejszyć ilość pakietów startowych.  

• Organizator może zdecydować o zamknięciu bramki zapisów w dowolnym momencie.  

8. WYNIKI  

• oficjalne wyniki zamieszczone będą na stronie www.maratonczykpomiarczasu.pl oraz 

www.gc.gminabojanowo.pl . Zawodnicy otrzymają również SMS ze swoim wynikiem po 

zakończeniu zawodów.  

9. UWAGI KOŃCOWE  

• zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne 

• zawodnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany  

• każdy zawodnik zobowiązany jest do startu w stroju sportowym, jazdy na sprawnym rowerze 

w bezpieczny sposób z zapiętym kaskiem rowerowym.  

• numer startowy wchodzący w skład pakietu musi być widoczny przez cały czas trwania 

zawodów.  

• w przypadku awarii roweru w trakcie wyścigu należy usunąć się wraz z nim z trasy przejazdu 

w taki sposób, aby nie zakłócać przebiegu wyścigu.  

• na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla 

zawodników.  

• w czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną  

• organizator zapewnia depozyt – depozyt będzie pod stałym nadzorem, jednak Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie. Rzeczy pozostawione w 

depozycie będą identyfikowane według numerów startowych – odbiór rzeczy z depozytu 

będzie możliwy po okazaniu numeru startowego.  

• wszelkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie 

Organizator. 

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/

