
                   

 

 
REGULAMIN PIERWSZEGO TERENOWEGO  

CHOCIANOWSKIEGO DUATHLONU 
           25 czerwca 2022 r. (Chocianowski Park Piastowski, ul. Kasztanowa) 

 
CEL ZAWODÓW 

1. Promocja Gminy Chocianów. 

2. Upowszechnienie duathlonu wśród dzieci i młodzieży jako formy ruchu. 

3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci oraz 

mieszkańców Gminy Chocianów 
DYSTANSE 

Dorośli -  1,4 km biegu, 5 km roweru, 1,4 km biegu)  

Dzieci i młodzież – kategorie: 

1. przedszkola i klasy 1-2 szkoły podstawowej : 100 m  biegu, 500 m roweru,  

   100 m biegu. 

2. klasy 3 - 4 szkoły podstawowej:  200 m biegu, 1 km roweru, 200 m biegu. 

3. klasy 5 - 6 szkoły podstawowej:   400 m biegu 1,5 km roweru, 400 m biegu. 

4. klasy 7 - 8 szkoły podstawowej i 1 klasa szkoły średniej: 800 m biegu, 1,5 km 

   roweru, 800 m biegu 

 
ORGANIZATORZY 

1. Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie 

2. Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie 
WSPÓŁORGANIZATOR 

1. Klub Olimpijczyka Zespołu Szkół w Chocianowie 
TERMIN – MIEJSCE  

1. Zawody  odbędą się 25 czerwca 2022r. 

2. Biuro zawodów, start, strefy zmian, meta oraz imprezy towarzyszące będą 

zlokalizowane w Chocianowskim Parku Piastowskim – (od ul. Szkolnej).  

3. Rywalizacja będzie się odbywać na terenie parku oraz drogach gruntowych. 

4. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.  

HARMONOGRAM ZAWODÓW   

25 czerwca 2022 r. (sobota) 

• 11:00 – 11:45 – przyjmowanie zgłoszeń, oświadczeń, wydawanie numerów startowych 

• 11:30 – 11:50 – wstawianie rowerów do strefy zmian, 

• 12:00 –  start kategorii dorosłych (starują razem kobiety i mężczyźni), 

• 12:45 – start pierwszej kategorii dzieci,  

• 14:30 – zakończenie zawodów,  

WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Prawo startu w zawodach na dystansie dla dorosłych posiadają osoby, które w dniu 

25.06.2022 r. będą miały ukończone 18 lat, oraz stan zdrowia  pozwala na udział  

w zawodach. 

2. Za udział w zawodach nie będą pobierane opłaty. 

3. Dzieci i młodzież do 18 roku życia  zobowiązani są do dostarczenia podpisanej zgody 

rodzica, opiekuna zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego 

regulaminu. 



4. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania 

oświadczenia o starcie z własnej woli i na własne ryzyko przed otrzymaniem numeru 

startowego. 

5. Każdy uczestnik musi wypełnić zgłoszenie do zawodów. Zgłoszenie elektroniczne 

należy kierować na adres: wiktoria.kikut@chocianow.pl  Zgłoszenia elektroniczne będą 

przyjmowane do dnia 23.06.2022 r.  Zapisy będą również prowadzone w dniu zawodów 

do godziny 10,45. 

6. Każdy, stając na linii startów w zawodach, tym samym akceptuje regulamin oraz 

oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala na udział w tych zawodach. 

7. Podczas etapu kolarskiego obowiązkowym jest posiadanie zapiętego na głowie kasku 

rowerowego. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z 

nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu. 

8. W kategorii dzieci (przedszkola i klasy 1-2) tradycyjny rower na etapie kolarskim 

może być zastąpiony rowerkiem biegowym, dopuszcza się pomoc rodziców w tej 

kategorii wiekowej. 

9. Rodzic/opiekun prawny dziecka dokonując jego zgłoszenia do zawodów dzieci  

i młodzieży oświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na start w rywalizacji 

sportowej w której dziecko będzie wykonywać intensywny wysiłek fizyczny. Rodzic 

oświadcza, że wyraża zgodę na start dziecka w zawodach i czyni to na własną 

odpowiedzialność. 

10. W razie konieczności udzielenia jakiejkolwiek pomocy medycznej podczas trwania 

zawodów, decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu należy traktować 

jako ostateczne i niezmienne. 

RUCH DROGOWY  

1. Jazda na rowerze oraz bieg, będą się odbywać po terenie parku oraz drogach 

gminnych o nawierzchni gruntowej. Droga na której będzie odbywał się jazda 

rowerem jest droga dojazdową do działek ogrodowych, dlatego przez całą trasę 

bezwzględnie należy zachować pełną czujność oraz przestrzegać przepisów ruchu 

drogowego oraz bezwzględnie trzymać się prawej strony drogi !!! 

2. Nad bezpieczeństwem zawodników podczas zawodów będą czuwały służby 

porządkowe organizatora, co nie zwalnia uczestników do stosowania się do poleceń 

przedstawicieli organizatora. 

3. Etap kolarski dla dorosłych będzie prowadził drogami gruntowymi o nierównej 

nawierzchni wobec czego zaleca się star na rowerze MTB. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii 

zawodników. 

3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki. 

4. Wszystkich zawodników startujących w Chocianowskim Duathlonie  obowiązuje 

niniejszy regulamin. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej 

interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów. 

    ORGANIZATOR 
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