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Sobota 

18:00-20:00 — Możliwość odbierania pakietów w Biurze Zawodów. 

Niedziela 

07:00 — Otwarcie Biura Zawodów, rozpoczęcie wydawania pakietów startowych 

8:00 — Otwarcie strefy zmian dystans 1/8 IM 

9:45 — Odprawa techniczna 1/8 IM 

~ 10:00 — START zawodników dystans 1/8 IM 

11:45 — Dekoracja 1/8IM 

11:15-12:15 — Odbiór rowerów dystans 1/8IM, czas na opuszczenie zawodów przez uczestników 1/8IM 

12:15-12:30 — Przerwa techniczna w celach dezynfekcji i innych czynności sanitarnych 

12:30 — Otwarcie strefy zmian dystans 1/4 IM 

13:30 — Odprawa techniczna 1/4 IM 

~ 13:45 — START zawodników dystansu 1/4 IM 

17:30 — Dekoracja 1/4 IM 

15:30-17:30 — Odbiór rowerów dystans 1/4 IM 

18:00 — Zakończenie imprezy 



MAN GRE T 
PLAN SYTUACYJNY  

 

BIURO ZAWODÓW będzie mieściło 

się w budynku obok Ośrodka Sportu 

i Rekreacji na ul.Błonie w Kórniku.  

 

Biuro zawodów, Start, Meta i Strefa 

Zmian znajdują się w obrębie 100m. 

W niedzielę w Strefie Zmian znajdo-

wać się będzie DEPOZYT. Przyjmo-

wanie i wydawanie depozytów na 

podstawie numeru startowego. 

 

Najbliższy PARKING znajduje się 

przy ulicy Stanisława Woźniaka, wy-

jazd przy Hotelu Daglezja. Wjazd i 

wyjazd z parkingu dostępny przez 

cały dzień trwania zawodów – nie 

koliduje z zamknięciem trasy. 

W odległości 300-400 m znajduje się 

strefa sklepów m.in. Mcdonald’s, 

Biedronka, Netto. Niedziela 

09.08.2020 będzie niedzielą niehan-

dlową. 



TRASY – KÓRNIK TRIATHLON 2020  

Zawody odbędą się w konwencji z zabronionym draftingiem. Dozwolone 
wszystkie typy rowerów. Zawody rozpoczynają się rolling start z plaży. 

Dystans 1/8 IM 

Pływanie obejmuje 1 pętle w kształcie prostokąta o długości 475 m. 

Trasa rowerowa (22,5 km) obejmuje 2 pętle rowerowe o kształcie ‚T’, o 
długości 11 km, po drogach wojewódzkich 434 i 431 z bardzo dobrym asfal-

tem. 
Trasa biegu (5,25 km) obejmuje 2 pętle po przepięknych, leśnych terenach 

parku Zwierzyniec. 
 

Dystans 1/4 IM 

Pływanie obejmuje 1 pętlę w kształcie prostokąta o długości 950m. 

Trasa rowerowa (45 km) obejmuje 3 pętle rowerowe o kształcie ‚T’, o dłu-
gości 15 km, po drogach wojewódzkich 434 i 431 z bardzo dobrym asfaltem. 

Trasa biegu (10,5km) obejmuje 3 pętle po przepięknych, leśnych terenach 
parku Zwierzyniec. 



MAN GRE T 
FAQ — Najczęściej zadawane pytania: 

Czy mogę płynąć w piance? 

TAK. Pianki są dozwolone ale nieobowiązkowe. 

Czy we wszystkich pakietach startowych jest czepek? 
NIE – można było dokupić  w pakiecie lub wziąć swój. Można płynąć bez czepka. 

Czy na etapie kolarskim wystarczą naklejki z numerem pod siodłem i dwie na kasku (lewa/przód)? 

TAK + numer markerem na lewej nodze i lewym ramieniu. 

Po co ta dodatkowa naklejka? 

Do depozytu, na prawą stronę kasku lub na pamiątkę. 

Czy jest depozyt? 

TAK. Obok Strefy Zmian. 

Czy na bieganiu musi być przypięty numer startowy? 

TAK, z przodu, na pasku lub na agrafkach. Na rowerze numer startowy jest nieobowiązkowy. 

SZTAFETY 

Czy kolarz może mieć na sobie kask? 

TAK. Kolarz może mieć na sobie buty i musi mieć zapięty kask podczas przyjęcia chipa od pływaka i przekazania biega-
czowi. 

Czy ktoś oprócz kolarza może wchodzić do strefy? 

NIE. Przekazanie chipa przez pływaka do kolarza następuje zanim wejdzie do strefy zmian. Wstęp do strefy zmian ma 

tylko kolarz. Przekazanie chipa biegaczowi następuje po wyjściu ze strefy zmian. 

 
Ile będzie punktów odżywczych? 
Na dystansie 1/8 znajdować się będzie 1 punkt odżywczy na trasie biegowej, z którego będzie można skorzystać na każdej pętli 

biegowej. Na dystansie 1/4 znajdować się będą 2 punkty odżywcze na trasie biegowej, z których będzie można skorzystać na 
każdej pętli biegowej oraz 1 punkt odżywczy na trasie rowerowej. 



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  

 
MASECZKI OCHRONNE 

Zawodnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa w biurze za-
wodów oraz w strefie zmian aż do momentu  startu. 

 
DEZYNFEKCJA 

Przed biurem zawodów oraz strefą zmian znajdować się będą 
stacje z płynem do dezynfekcji. Zawodnicy są zobowiązani do 

korzystania z nich. Wszystkie miejsca będą regularnie dezynfe-

kowane. 
 

ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI 
Zawody odbędą się bez udziału publiczności. Nie będzie Strefy 

Finishera w celu uniknięcia gromadzenia zawodników i kibiców. 
Dekoracja odbędzie się bez udziału publiczności. 

 
ZACHOWANIE DYSTANSU SPOŁECZNEGO 

Zawodnicy zobowiązani są do zachowania dystansu. 

W celu zachowania bezpiecznych odległości między star-

tującymi, zawody odbędą się z rolling start oraz zakazem 

draftingu. 



MAN GRE T 


