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Sobota 

18:00-19:30 – 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  

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

12:30 – Wprowadzenie rowerów dla 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 
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Biuro zawodów  

znajdować się będzie na scenie przy 

Deptaku obok plaży NOWY DĘBIEC, 
na której odbędzie sie start zawo-

dów (ul. Deptak 7, Nowy Dębiec). 
Znajduje się to obok strefy zmian. 

W biurze znajdować się będzie  

depozyt. 

Biuro zawodów w sobotę będzie 
znajdować się w pomieszczeniu 50m 

dalej (ul Leśna 6 ). 

 

Parking Główny 

ul. Główna 

Parking znajdować się będzie tuż po 

skręcie w ulicę Główną, po lewej 
stronie, na polu. 

Parking będzie bezpłatny i dostępny 
przez cały dzień trwania zawodów. 

Wjazd i wyjazd w kierunku Zglińca 
dostępny przez cały dzień trwania 

zawodów. 

PLAN SYTUACYJNY 



KOŚCIAN - NOWY DĘBIEC 

TRIATHLON 12.09.2021  

Triathlon na dystansie 1/8 IM:  

Pływanie (1 pętla), rower (2 pętle), bieg (2 pętle) 

Triathlon na dystansie 1/4 IM:  

pływanie (1 pętla), rower (3 pętle), bieg (3 pętle) 

Dystans 1/8 IM  

Zawody na dystansie 1/8 IM odbędą się w kon-

wencji z zabronionym draftingiem. Dozwolone 

wszystkie typy rowerów. Zawody rozpoczynają 

się rolling startem z plaży. 

Pływanie obejmuje 1 pętle o długości 475 m. 

Trasa rowerowa (22,5 km) obejmuje 2 pętle po 

drogach powiatowych z bardzo dobrym asfaltem. 

Trasa biegu (5,25 km) obejmuje 2 pętle po 

przepięknych, leśnych terenach przy jeziorze Wo-

nieskim, nawierzchnia crossowa, teren płaski. 

Dystans 1/4 IM 

Zawody na dystansie 1/4 IM odbędą się w kon-

wencji z zabronionym draftingiem. Dozwolone 

wszystkie typy rowerów. Zawody rozpoczynają 

się rolling startem z plaży. 

Pływanie obejmuje 1 pętlę o długości ok. 950m. 

Trasa rowerowa (ok. 45 km) obejmuje 3 pętle 

rowerowe po drogach powiatowych z bardzo do-

brym asfaltem. 

Trasa biegu (10,5km) obejmuje 3 pętle po prze-

pięknych, leśnych terenach przy jeziorze Wonie-

skim, nawierzchnia crossowa, teren płaski. 

ROWER 1/8 IM  22,5 km 

2 MAŁE PĘTLE x 11 km  

1/4 IM 45 km 

3 DUŻE PĘTLE x 15 km 

1/8 IM  475 m 

1 MAŁA PĘTLA  

1/4 IM 950 m 

1 DUŻA PĘTLA  

PŁYWANIE 

1/8 IM 5,25 km 

2 MAŁE PĘTLE x 2,6 km 

1/4 IM 10,5 km 

3 DUŻE PĘTLE x 3,5 km 

BIEG 

M
ETA 



 Ze względu na nawierzchnię częściowo gruntową etapu rowerowego zalecane jest posiadanie roweru o grubszych 

oponach np. mtb, trekking, gravel, górski 

 Zbiórka dla wszystkich grup Kids odbędzie się ok 150m od mety na drodze do lasu, na skrzyżowaniu ulicy Leśnej i 

Irysowej - (patrz plan sytuacyjny) 

 Aby nie tłoczyć się na starcie prosimy o przyjście na miejsce zbiórki nie szybciej niż 15 min przed startem 

 Rowery wkładamy do strefy zmian dopiero tuż przed startem, po sygnale od organizatora 

 Tuż przed każdym startem zostanie przeprowadzona odprawa dla dzieci 

 Szczegółowe zasady rozgrywania dostępne są w Regulaminie 

 Dekoracja tylko dla KIDS 1, 2, 3, 4, 5, 6—w KIDS 0 wszystkie dzieci są zwycięzcami :) 

KIDS GRE T 

WYDAWCA PUBLIKACJI 
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 13:03 

Kids 5 K+M Fala Herbaciana 13:03 

Kids 6 K+M Fala Herbaciana 13:03 

HARMONOGRAM STARTÓW GREATKIDS 
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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 ple-

cach wtedy łatwiej 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 2x na 

każdej pętli biegowej — łącznie 4 razy.  Na dystansie 1/4 znajdować się będzie punkt odżywczy na trasie biegowej, z 
których będzie można skorzystać 2x na każdej pętli biegowej — łącznie 6 razy. Nie będzie punktu odżywczego na eta-

pie rowerowym. Zachęcamy zawodników do wzięcia na rower co najmniej jednego bidonu. 
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