
BALATON MTB TRIATHLON 2015 

WODZISŁAW ŚLĄSKI 
  

 

 

REGULAMIN 
 

I. CEL 

1. Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnej formy wypoczynku. 

2. Promocja Miasta Wodzisław Śląski oraz MOSiR „CENTRUM” w Wodzisławiu 

Śląskim. 

II. TERMIN I MIEJSCE 

27.06.2015 r. sobota – Ośrodek Wodny „Balaton” w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 

Brackiej 

III. ORGANIZATOR 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” Wodzisław Śląski  

IV. WSPÓŁORGANIZATOR 

Miasto Wodzisław Śląski 

MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski 

UMKS Delfin Gm. Mszana 

V. KLASYFIKACJE  

OTWARTE MISTRZOSTWA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO DLA DZIECI 

Do lat 10 - duathlon (bieg - rower – bieg) - pierwszy krok do triathlonu. 

Klasyfikacja będzie prowadzona łącznie dla dziewcząt i chłopców w kategorii do lat 10. 

 

BALATON MTB JUNIOR TRIATHLON WODZISŁAW ŚLĄSKI 

MO - Kategoria wiekowa 10 do 12 lat  

Klasyfikacja będzie prowadzona łącznie dla dziewcząt i chłopców w kategorii 10 do 12 lat. 

 



KJ - Kategoria wiekowa 13 do 15 lat dziewcząt  

MJ - Kategoria wiekowa 13 do 15 lat chłopców. 

 

BALATON MTB TRIATHLON WODZISŁAW ŚLĄSKI  

Open Kobiet, Open Mężczyzn  oraz 

Kategorie wiekowe mężczyzn: M1- 16-29/ M2 -  30-39/  M3 -  40-49/  M4 -  50 + 

Kategorie wiekowe kobiet: K1- 16-29/ K2 - 30-44/  K3- 45 + 

W kategoriach 16 lat i więcej - klasyfikacja będzie prowadzona osobno dla kobiet i mężczyzn.  

 

VI. DYSTANSE 

OTWARTE MISTRZOSTWA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO DLA DZIECI 

Duathlon pierwszy krok do triathlonu: 200 m bieg/1400 m rower/200 m bieg 

BALATON MTB JUNIOR TRIATHLON WODZISŁAW ŚLĄSKI 

Wiek od 10 do 12 lat – 100 m pływanie/ 3 km jazda na rowerze/ 1 km biegu 

Wiek od 13 do 15 lat – 100 m pływanie/ 3 km jazda na rowerze/ 1 km biegu 

BALATON MTB TRIATHLON WODZISŁAW ŚLĄSKI  

400m pływanie, 10km jazda rowerem (3 okrążenia duże), 3km biegu (3 okrążenia- małe) 

VII. ZGŁOSZENIA  

Zgłoszenia przyjmowane będą od 22 kwietnia do 24 czerwca 2015 r. na stronie 

http://pifsport.pl/contest/contest/id/51 on-line (przed zgłoszeniem należy najpierw się 

zarejestrować na stronie pifsport wypełniając pola obowiązkowe )  lub przez wypełnienie 

formularza elektronicznego  na adres biuro@mosir-centrum.pl  

W wyjątkowych sytuacjach zgłoszeń będzie można dokonać również w dniu zawodów  

w biurze zawodów. 

W zgłoszeniu należy wpisać: 

- imię i nazwisko, pełną datę urodzenia, miasto, nazwę klubu, nr telefonu kontaktowego oraz 

adres e-mail. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: tel. 501 605 455 (Bogdan 

Bojko), 512 070 794 (Ireneusz Górnik) lub 503 155 216 (Daniel Grzegoszczyk). 

O terminie zgłoszenia decyduje data wpływu na konto. Lista zgłoszeń będzie na bieżąco 

uzupełniana na stronie firmy PIF SPORT obsługującej  pomiar czasu. 

Wpisowe:  

http://pifsport.pl/contest/contest/id/51
mailto:biuro@mosir-centrum.pl


Wpisowe należy przesłać na konto współorganizatora MKP Odra Centrum: 88 8468 

0000 0010 0027 4687 0001 W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko zawodnika  

z dopiskiem: Balaton MTB Triathlon Wodzisław Śl. 2015 

Wpisowe opłacone do dnia 1 czerwca  2015: 60 zł  

Wpisowe opłacone od dnia 2 czerwca do dnia 24 czerwca 2015: 70 zł  

Wpisowe opłacone w biurze zawodów (27 czerwiec 2015): 80 zł  

Wpisowego nie pobiera się od dzieci i młodzieży do lat 15 włącznie.  

Będzie możliwe opłacenie wpisowego w dniu zawodów, jedynie w przypadku wolnych 

miejsc. 

  

VIII. NOCLEGI 

Uczestnicy zobowiązani są do rezerwacji noclegów we własnym zakresie.  

IX. NAGRODY 

1. Otwarte Mistrzostwa Wodzisławia Śląskiego dla dzieci w duathlonie: 

I-III miejsce w kategorii do 10 lat - medal, dyplom 

2. Balaton MTB Junior Triathlon Wodzisław Śląski: 

I-III miejsce w kategorii od 10 do 12 lat – trofeum sportowe, dyplom, nagroda rzeczowa 

I-III miejsce w kategorii od 13 do 15 lat - trofeum sportowe, dyplom, nagroda rzeczowa  

3. Balaton MTB Triathlon Wodzisław Śląski - osobno dla kobiet i mężczyzn w kategorii 

generalnej trzech pierwszych zawodników otrzyma nagrody finansowe. 

Nagrody finansowe 

miejsce     mężczyźni       kobiety 

I                  300 zł            300 zł 

II                200 zł             200 zł 

III               100 zł             100 zł 

4. W kategoriach wiekowych za trzy pierwsze miejsca zawodnicy otrzymają trofea i dyplomy. 

Organizator dla pierwszych 100 zawodników w wyścigu głównym przewidział 

okolicznościowe koszulki techniczne. 

 

X. UCZESTNICTWO I JEGO WARUNKI 

Balaton MTB Triathlon - w zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu 

startu, mają ukończone 16 lat oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli.  

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest podpisana zgoda rodzica lub 

opiekuna prawnego złożona w biurze zawodów. 



 

Organizator wprowadza limit startujących: 

Triathlon - 100 zawodników, decyduje termin opłacenia zgłoszenia. 

Obowiązuje posiadanie sprawnego roweru (najlepiej MTB) oraz kasku rowerowego. 

Jazda rowerem będzie na ścieżkach i duktach leśnych z korzeniami oraz część trasy będzie 

poprowadzona przez drogę o nawierzchni asfaltowej. Sugerujemy rowery MTB. Niemniej 

jednak dopuszczalne będą rowery crossowe. Drafting dozwolony. Przypominamy o 

obowiązku posiadania sprawnego roweru oraz kasku rowerowego. 

Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność po podpisaniu oświadczenia w biurze 

zawodów. 

PROGRAM ZAWODÓW 

27 czerwiec 2015 r. - sobota 

11:30 - 13:40 – zapisy oraz weryfikacja zawodników w biurze zawodów, wydawanie 

numerów startowych. Ośrodek Wodny Balaton, ul. Bracka, 44-300 Wodzisław Śląski  

13:50 - oficjalne otwarcie zawodów przy miejscu startu (przy brzegu jeziora) 

14:00 - start - Otwarte Mistrzostwa Wodzisławia Śl. w Duathlonie  

                     -   dla dzieci (duathlon - pierwszy krok do triathlonu),  

                     -   10 - 12 oraz 13 – 15 lat dla dziewcząt i chłopców 

15:00 – Balaton MTB Triathlon Wodzisław Śląski (zawody indywidualne)  

Uwaga! Starty będą podzielone na kilka grup startowych. Informacje o podziale na grupy 

startowe zostanie podane w programie w dniu zawodów. 

17:30 - wręczenie nagród i zakończenie zawodów  

  

XI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- obowiązuje posiadanie sprawnego roweru oraz kasku rowerowego 

- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne 

- interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora zawodów 

- na czas zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną 

Informacje dodatkowe: 501 605 455 (Bogdan Bojko), Ireneusz Górnik tel. 512 070 794, lub 

Daniel Grzegoszczyk 503 155 216, lub e-mail: biuro@mosir-centrum.pl 

 

                                Organizator 

mailto:biuro@mosir-centrum.pl

