
REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH 

Nazwa:   I LEŚNY DUATHLON BRATIAN 2013 

1. Organizatorzy: 
• Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Bratianie 
• Nadleśnictwo Iława 
• Gminne Centrum Kultury w Mszanowie 
• Stowarzyszenie Szkoła Pływania „ORKA” w Iławie 

•Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie 

 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie i Iławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji – 
wsparcie techniczno-sprzętowe. 

2. Termin i miejsce: 

 
11.05.2013r. (sobota) – Bratian k/Nowego Miasta Lubawskiego, boisko „ORLIK” 

 
• Start i meta – przy „ORLIKU” 
• Biuro zawodów czynne będzie: 
- w sobotę 11.05.2013r. w godz. 9 00 – 10 30 

 
3. Start: godz. 11 00 – kategoria I,  12 00 –pozostałe kategorie. 

 

4. Dystanse i kategorie: 

Kategoria I – kl. I-III szkoły podstawowe – bieg przełajowy ok.500m, z podziałem na dziewczęta i 
chłopców. 

Kategoria II- kl. IV –VI(11-13 lat) z podziałem na płeć 

• Bieg I – ok. 1,5 km 

• Rower – ok. 5km 

• Bieg II – ok. 1 km. 

Kategoria III - gimnazjum kl. I-III(14-16 lat) z podziałem na płeć ;  

 Kategoria IV -  OPEN mężczyzn i OPEN kobiet 

• Bieg I –ok.3 km  
• Jazda rowerem –ok. 12 km 
• Bieg II – ok.1,5 km  

 

Uwaga: w/w klasyfikacje będą wyszczególnione w komunikacie końcowym. 

5. Warunki uczestnictwa: 

 
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający : 

• sprawny technicznie rower( nie dotyczyczy kategorii I) 



•  kask rowerowy( nie dotyczyczy kategorii I) 

.• zgłoszenie i opłatę startową( nie dotyczyczy kategorii I) 

 
• zaświadczenie lekarskie lub złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku 
osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego oświadczenie 
o zdolności do udziału w zawodach. 
 
6. Zgłoszenia: 
od dnia 09.04.2013 przyjmuje GZ LZS  w formie e-mail agaauto@neostrada.pl, lub osobiście – Piotr 
Patalon. 

 

7. Nagrody: 

 
Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii otrzymują puchary i nagrody rzeczowe, każdy uczestnik 
otrzymuje pamiątkowy „gadżet”. 

W miarę posiadanych środków organizatorzy mogą przeprowadzić wśród wszystkich uczestników  
zawodów losowanie  nagrody(nagród) 

 
8. Wpisowe: 

Kategoria I i II nie ponosi kosztów wpisowego, o dopuszczeniu do zawodów decyduje kolejność 
zgłoszeń i limit do 50 os. 

 
10,- zł – kategoria Gimnazjum  

30, - zł – kategoria OPEN  

Wpisowe należy wpłacić na konto: Bank Milenium O/Iława 39 1160 2202 0000 0001 56239942, 

Podając imię, nazwisko i kategorię osoby startującej. W terminie do 04.05.2013. 

Istnieje możliwość uiszczenia wpisowego na miejscu w biurze zawodów w dniu 11.05.2013 wynoszą 
one wtedy: 

20,-zł – kategoria Gimnazjum 

40,-zł – kategoria OPEN 

Całkowity limit startujących – 150 osób. 

 
9. Postanowienia końcowe: 
- zawody odbędą się bez względu na pogodę 
- interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora zawodów 
- na czas duathlonu organizator zapewnia opiekę medyczną i ubezpieczenie. 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. 
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