
Grand Prix w Aquathlonie Pościgowym - 
Poznań 2018

18.03.2018 r.

Regulamin

Cele imprezy:

 Popularyzacja aquathlonu  w tym pływania i biegania.

 Popularyzacja triathlonu jako dyscypliny olimpijskiej.

 Promocja PZTri i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

Organizator:

  KS UAM Triathlon Poznań

 PZTri

 informacje  dodatkowe:  Roman  Przymusiński  pr@amu.edu.pl ,  tel.  501 032 377,  Filip 
Przymusiński bfpsport@o2.pl  , tel. 503 470 526

Współorganizatorzy:

 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu SWFiS UAM

Sponsorzy

      ● 4mobility
      
         ●  Tricentre

Kierownik zawodów:

 Filip Przymusiński tel 503 470 526, mail bfpsport@o2.pl  

Termin:

 Niedziela 18 marca, początek godz. 9:00.

Miejsce:

 Pływanie:

Pływalnia UAM, Poznań ul Strażewicza 21, długość: 25 m , ilość torów 6, start z wody po dwie osoby na 
torze, serie według deklarowanych czasów pływania

 Bieg:

mailto:bfpsport@o2.pl
mailto:bfpsport@o2.pl
mailto:pr@amu.edu.pl


Tereny zielone przy pływalni, pentra 1 km, szybka, płaska - dokładnie zmierzona kołem pomiarowym, 
Starty grupami wiekowymi w konwencji na dochodzenie. Podłoże-850 m ścieżki gruntowe, 150 m 
pozbruk

Pomiar czasu:

 Elektroniczny pomiar czasu 

Uczestnictwo:

 Prawo startu w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki w wieku od 8 lat (urodzeni w 2010 r. i starsi). 
Nie przewiduje  się  startu  młodszych  zawodników,  nawet  jeśli  pojawia  się na zawodach nie zostaną 
dopuszczeni  do  startu.  Dopuszczone  zostaną  wyłącznie  osoby,  które  złożą  podpisane  przez 
przedstawiciela  ustawowego,  oświadczenie  o  zdolności  do  udziału  w  zawodach  oraz  przedstawią 
dokument tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów.  Osoby małoletnie, które na dzień rozegrania 
imprezy nie przekroczyły 13 roku życia pakiet startowy mogą odebrać wyłącznie w obecności opiekuna 
ustawowego  lub  innej  osoby  posiadającej  stosowne  pełnomocnictwo,  umocowujące  należycie  do 
odbioru pakietu startowego.

Zgłoszenia:

 Zgłoszenia  na  zawody  odbywać  się  będą  poprzez  formularz  rejestracyjny  dostępny  na  stronie 
www.foxter-sport.pl/aquathlon-poznan-2018.  Zgodę  opiekuna  prawnego  w  przypadku  zawodników 
nie  pełnoletnich  należy  dostarczyć  przed  zawodami  w  biurze  zawodów  przed  odebraniem  pakietu 
startowego

 Zapisy elektroniczne kończę się na 3 dni przed startem (15.03.2018).

Limit czasu pływania:

 W głównym wyścigu na dystansie 800 m organizator wprowadza limit pływania 15 min

 W wyścigu na dystansie 600 m organizator wprowadza limit pływania 12 min

Dystanse i kategorie wiekowe: (o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia) 

Obowiązkowo: GPX  – objęci punktacją

1. K14 i M14 – młodziczki i młodzicy                                        Pływanie 400m/Bieg 2km        

2. K16 i M16 – juniorki młodsze i juniorzy młodsi                  Pływanie 600m/Bieg 3km

3. K18 i M18 – juniorki i juniorzy                                               Pływanie 800m/Bieg 5km  

ZASADY PUNKTACJI  i Promocja Cyklu na stronie PZTri. 

Dodatkowo : poza GPX  

4. K8 i M8 - /dziewczęta i chłopcy 8-9 lat/                              Pływanie 100m/Bieg 0,5km

5. K10 i M10- /dziewczęta i chłopcy 10-11 lat/                      Pływanie 200m/Bieg 1km  



6. K12 i M12 - /dziewczęta i chłopcy 12-13 lat/                     Pływanie 200m/Bieg 1km

7.    OPEN – K i M (20-39lat)                                                          Pływanie 800m/Bieg 5km 

8.   Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski w Aquathlonie    Pływanie 800m/Bieg 5km

Pozycje 7 i 8 odbędą się przy zgłosz3eniu min. 5 zawodników w każdej kategorii.

                                              

Przepisy techniczne:

 Konkurencja biegowa będzie  miała  charakter  wyścigu  pościgowego (handicap).  Zawodnik  (-czka)  z 
najlepszym czasem z pływania pierwszy (-sza) wyruszy na trasę biegową. Kolejne osoby wyruszą ze 
stratą czasową wynikającą ze straty czasowej w pływaniu. Miejsce na mecie biegu automatycznie jest 
miejscem  w  aquathlonie.  Weryfikacja  pokonanego  dystansu  nastąpi  poprzez  pomiar  chipowy 
(przebiegniecie maty mierzącej czas)

 Każdy zawodnik jest odpowiedzialny za samodzielne liczenie pętli i pokonanie właściwego dystansu. Nie 
przebiegniecie odpowiedniego dystansu lub skrócenie trasy jest równoznaczne z dyskwalifikacją

 Nie będą wymagane licencje PZTRI, jedynie badania lekarskie lub oświadczenie opiekuna.

 Limit startujących -200 osób, decyduje kolejność zgłoszeń popartych opłatą startową

 Zawody odbędą się bez względu na pogodę i stan podłoża biegowego (np. błoto)

 Stroje pływackie - skóry zabronione

 Bieg w kolcach lekkoatletycznych zabroniony

Program zawodów    18.03.2018 (niedziela):

 godz. 7.00-9.00 -  weryfikacja ja zawodników, odbiór numerów startowych

 godz. 9:00, odprawa techniczna -  uroczyste otwarcie zawodów i możliwość przeprowadzenia rozgrzewki 
pływackiej.

 godz. 9:45-12:00 - rozegranie konkurencji pływania seriami od najkrótszych dystansów do najdłuższych 
wg.  komunikatu czasowego zawodów.       

 godz. 13:00-15:30 – rozegranie konkurencji biegu od najkrótszych dystansów do najdłuższych wg. 
komunikatu  czasowego zawodów (możliwe przesunięcie w przypadku przedłużenia się części 
pływackiej)

 godz. 16:30 – dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród 

Nagrody:

 Nagrody w GP Poznania w Aquathlonie: 

       3 pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na płeć (K i M)         

       otrzymają nagrody rzeczowe 

 W GPX

W poszczególnych edycjach każdy zawodnik z KATEGORII MŁODZIK, JUNIOR MŁODSZY i 
JUNIOR zdobywa punkty wg zatwierdzonej punktacji podanej na stronie PZTri



Na imprezie finałowej nagrodzeni będą zawodnicy z miejsc 1-3 poszczególnych kategoriach GPX  
nagrodami ufundowanymi przez Głównego Organizatora

Opłata startowa do 15.03. 2018 włącznie:

●   dzieci i młodzicy – 30 zł

       ●   juniorzy młodsi I juniorzy – 40 zł

●   open – 40 zł

●   Studenci UAM zwolnieni z opłaty startowej

Opłata startowa w dniu zawodów (biuro zawodów):

●   dzieci i młodzicy – 40 zł

●    juniorzy młodsi, juniorzy, open – 50 zł

Zapisy elektroniczne kończę się BEZWZGLĘDNIE w dniu 15.03.2018

 Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi

Pakiet startowy:

 Zawodnik w pakiecie startowym otrzymuje numer startowy, agrafki, bon na posiłek regeneracyjny, kartę 
startową na pływanie, worek do depozytu.

Postanowienia końcowe:

 W sprawach nie określonych regulaminem, komunikatami oraz innymi przepisami decyzje podejmuje wg 
kompetencji Kierownik zawodów i Sędzia Główny.

 Protesty dotyczące imprezy można wnieść jedynie pisemnie na miejscu do Biura Zawodów w terminie 1 
godziny od zakończenia konkurencji. Protesty wniesione po tym terminie nie będą rozstrzygane. 

 Wyniki zawodów dostępne będą na stronie PZTri

 Do dyspozycji zawodników w czasie całych zawodów będą szatnie, natryski, oraz depozyt

 Każdy zawodnik jest odpowiedzialny za swój chip na trasie biegowej oraz jego prawidłowe założenie. 
Zgubienie Chipa uniemożliwi  dokonanie pomiaru czasu i jest równoznaczne z niesklasyfikowaniem w 
zawodach. Na mecie należy zwrócić numer startowy oraz chip.

Noclegi:



 Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych dla osób biorących udział w zawodach


