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Sobota 

18:00-20:00 – możliwość odbierania pakietów w Biurze Zawodów. 

Niedziela 

08:00 – otwarcie Biura Zawodów, rozpoczęcie wydawania pakietów startowych 

8:15 – otwarcie strefy zmian 1/8IM 

9:15 – zakończenie wydawania pakietów startowych dystans 1/8IM 

9:45 – zamknięcie strefy zmian 1/8IM 

9:50 – odprawa techniczna 1/8IM (na plaży) 

~ 10:00 – START zawodników indywidualnych i SZTAFET 1/8IM 

11:00-12:15 – Odbiór rowerów dystans 1/8IM 

~12:15 START GREATKIDS 

12:30 – Wprowadzenie rowerów dla dystansu 1/4 IM  

13:15– zakończenie wydawania pakietów startowych dystansu  1/4 IM 

13:45 – zamknięcie strefy zmian dla dystansu 1/4IM 

13:50 – odprawa techniczna 1/4 IM (na plaży) 

~ 14:00 – START zawodników indywidualnych i SZTAFET 1/4IM 

14:30 – dekoracja 1/8IM, Greatkids 1,2,3,4,5,6 

16:45-18:00 – odbiór rowerów dystans 1/4IM 

17:45 – dekoracja 1/4IM 

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 Biurze Zawodów znaj-

dować się będzie DEPOZYT. Przyj-

mowanie i wydawanie depozytów na 

podstawie numeru startowego. 

 

Najbliższe PARKINGI 

-PAKRKING A, płatny parking tuż 

pod biurem zawodów. Wjazd i wy-

jazd możliwy do godz. 8:45, między 

11:45-12:45 oraz po 17:45. 

 

-PARKING B znajduje się przy ulicy 

Stanisława Woźniaka,  

Wjazd i wyjazd z parkingu dostępny 

przez cały dzień trwania zawodów – 

nie koliduje z zamknięciem trasy. 

 



TRASY – KÓRNIK TRIATHLON 2021  

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 lub dokupić czekek w Biurze Zawodów. 

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

TAK. 

Po co ta dodatkowa naklejka? 

Do depozytu, na prawą stronę kasku lub na pamiątkę. 

Czy jest depozyt? 

TAK. W Biurze Zawodów. 

Czy na bieganiu musi być przypięty numer startowy? 

TAK, z przodu, na pasku lub na agrafkach. Na rowerze numer nie jest obowiązkowy ale zachęcamy by mieć go na plecach wtedy ła-

twiej oznaczy was fotograf. 

SZTAFETY. Czy kolarz może mieć na sobie kask i buty kolarskie? 

TAK. Kolarz może mieć na sobie buty i może mieć kask podczas przyjęcia chipa od pływaka i przekazania biegaczowi.  

SZTAFETY. 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 punkt odżywczy na trasie biegowej, z którego będzie można skorzystać na każdej pętli biego-

wej. Na dystansie 1/4 znajdować się  punkt odżywczy na trasie biegowej, z którego będzie można skorzystać dwa razy na każdej 

pętli biegowej oraz  w przypadku upałów 1 punkt odżywczy na trasie rowerowej. Na punktach będzie IZO WODA oraz ŻELE. Powra-
camy do Strefy Finishera gdzie przywitają was owocowe szaszłyki:)  

3 dni przed zawodami prognoza wskazuje pochmurne 23 stopnie, przy takiej pogodzie punktu na trasie rowerowej nie będzie, za-

chęcamy do wzięcia co najmniej 1 bidonu.  



 Etap rowerowy KIDS 0-3 będzie poprowadzimy częściowo 

po nawierzchni gruntowej – zalecane jest posiadanie ro-

weru o grubszych oponach. Zbiórka dla Kids 0-3 odbędzie 

się przy boisku do siatkówki plażowej w pobliżu placu za-

baw. 

 Etap rowerowy KIDS 4-6 będzie poprowadzony po szosie 

— wybór roweru dowolny. Zbiórka dla Kids 4-6 przy belce 

startowej dorosłych. 

 Aby nie tłoczyć się na starcie prosimy o przyjście na miej-

sce zbiórki nie szybciej niż 10 min przed startem 

 Rowery wkładamy do strefy zmian dopiero tuż przed star-

tem, po sygnale od organizatora 

 Przed każdym startem zostanie przeprowadzona odprawa 

dla dzieci 

 Dekoracja tylko dla KIDS 1-6, w KIDS 0 wszystkie dzieci 

są zwycięzcami  

 

 

HARMONOGRAM STARTÓW GREATKIDS 

KIDS GRE T 

Kategoria FALA 
GODZINA 

STARTU 

Kids 0 K+M Fala Ananasowa 12:20 

Kids 1 K Fala Bananowa 12:25 

Kids 1 M Fala Cytrynowa 12:30 

Kids 2 K Fala Dyniowa 12:35 

Kids 2 M 
Fala Eukaliptuso-

wa 
12:42 

Kids 3 K Fala Fasolowa 12:49 

Kids 3 M Fala Gruszkowa 12:56 

Kids 4 K+M Fala Herbaciana 13:10 

Kids 5 K+M Fala Irysowa 13:17 

Kids 6 K+M Fala Jabłkowa 13:24 

WYDAWCA PUBLIKACJI 
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WYDAWCA PUBLIKACJI 


