
Regulamin Nadbużańskiego Trójkąta
20 czerwca 2020 r.

ORGANIZATOR:

 Burmistrz Wyszkowa

WSPÓŁORGANIZATOR:

 Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

PARTNER ORGANIZACYJNY:
 Kamyk-Kajaki M. Kamiński, Klub Biegacza Wyszków, SportAtelier Sklep Rowerowy Wyszków.

I. CEL 
1. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki rowerowej, kajakowej i biegowej.
2. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.
3. Promocja Gminy Wyszków, jako miasta przyjaznego ludziom aktywnie spędzającym czas.
4. Impreza ma charakter przede wszystkim rekreacyjny.

II. TERMIN, MIEJSCE, PRZEBIEG ZAWODÓW
1. Impreza odbędzie się w dniu  20 czerwca 2020 r. (sobota) w Wyszkowie. Start i meta: Stadion WOSiR.
2. Limit zawodników: 50 (25 Zespołów). Organizator ma prawo do zmiany limitu uczestników.
3. Start o godz. 9:00 Zawodnicy startują w 2-osobowych zespołach w 2-minutowych odstępach. Zespół  nr 1
startuje o godz. 09:00, Zespół nr 25 o godz. 09:48.
4. Trasa składa się z 3 etapów:

1) Stadion WOSiR – Puste Łąki, ul. Ogrodowa – rower (z wyłączeniem rowerów szosowych) na  
dystansie  ok.  15  km;  trasa  średnio  wymagająca,  miejscami  kilkudziesięciometrowe  odcinki  
piaszczyste.  Organizator  zapewnia  transport  rowerów  z  Pustych  Łąk  (miejsce  startu  etapu  
kajakowego) do Wyszkowa na Stadion WOSiR.
2) Puste Łąki, ul. Ogrodowa – Kamieńczyk (miejsce po lewej stronie za przeprawą promową) –  
spływ  kajakowy  na  dystansie  ok.  10  km;  trasa  wymagająca  ze  względu  na  niski  stan  wody,  
miejscami konieczne „piesze” pokonywanie kilkunastometrowych odcinków,
3) Kamieńczyk (przeprawa promowa – Wyszków Stadion WOSiR) – bieg na dystansie ok. 10 km; 
trasa terenowa, łatwa, bez przewyższeń.

5. Trasy nie są atestowane i prowadzone są poza drogami publicznymi. Trasa rowerowa i biegowa będzie
oznakowana w wybranych miejscach za pomocą biało-czerwonej taśmy.
6. Na odcinku Wyszków, Stadion WOSiR-Skuszew (zjazd za przejściem dla pieszych, miejsce specjalnie
zaznaczone), Puste Łąki „Ośrodek Nadliwie”- Puste Łąki ul. Ogrodowa, Wyszków, Most samochodowy –
Wyszków, Stadion WOSiR nie będzie  prowadzona rywalizacja  sportowa. Na tych odcinkach zawodnicy
zobowiązani są do poruszania się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
7.  Szczegółowa  trasa  zawodów  i  regulamin  będą  dostępne  na  stronach  internetowych:  www.wosir.pl,
www.wyszkow.pl. Wybrane informacje nt. dodatkowo będą publikowane na FB WOSiR Wyszków.
8. Trasa jest rekomendowana, dopuszcza się możliwość np. wybrania innej ścieżki leśnej na trasie rowerowej
i biegowej. W klasyfikacji generalnej biorą udział Zespoły, które pokonają rekomendowaną trasę albo trasę
o długości co najmniej równej na poszczególnych odcinkach.
9. Zabronione jest poruszanie się po drodze krajowej nr. 62.
10. Poszczególne Zespoły zobowiązane są do nie rozdzielania się, odległość pomiędzy zawodnikami nie
powinna być dłuższa niż 5 m.
11. Adres Biura Zawodów i godziny otwarcia:

1) 19.06.2020 – Stadion WOSiR, ul. Kościuszki 54, 07-200 Wyszków, godz. 8:00-16:00,
2) 20.06.2020 – Stadion WOSiR, ul. Kościuszki 54, 07-200 Wyszków, godz. 7:00-08:30,
3) 20.06.2020 – Stadion WOSiR, ul. Kościuszki 54, 07-200 Wyszków, godz. 8:30 – odprawa dla  
    „kapitanów” każdego Zespołu.

12. Wyposażenie obowiązkowe każdego zawodnika:
1) Kask rowerowy,
2)  Telefon  komórkowy  z  w  pełni  naładowaną  baterią  i  aplikacją  wyznaczającą  trasę  i   
wprowadzonym numerem organizatora (601 613 555 – Adam Szymański),



3) Aplikacja umożliwiająca pomiar czasu i wyznaczająca pokonaną trasę. Wyniki z aplikacji wraz    
     z grafiką powinny zostać udostępnione organizatorowi,
4) Folia NCR,
5) Płyny nawadniające – min 0,5 l,
6) Żel energetyczny albo inne pożywienie umożliwiające szybkie uzupełnienie kalorii.
Ww. wyposażenie będzie sprawdzane przez organizatora, bezpośrednio przed startem zawodników 
na trasę.

III. LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący: rower – 2 godz; kajak – 4 godz; bieg – 1,5 godz. – od
momentu startu Zespołu.
2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego limitu czasu nie dotrą do mety nie będą klasyfikowani, chyba,
że organizator postanowi inaczej. Dodatkowo zawodnicy nie mogą przekroczyć limitu na poszczególnych
odcinkach. Decyzję o dopuszczeniu Zespołu do dalszej rywalizacji, podejmuje Organizator.

IV. PUNKTY ODŻYWIANIA I PUNKTY KONTROLNE
1. Punkty żywieniowe będą zlokalizowane miejscach w których będzie następowała zmiana dyscypliny, tj.
w Pustych  Łąkach  (ul.  Ogrodowa),  w  pkt  rozpoczęcia  trasy  dla  spływu  kajakowego  i  w  Kamieńczyku
„Przeprawa Promowa”, w pkt rozpoczęcia trasy biegowej.                     
2. Wybrane miejsca w których zawodnicy będą przekraczali jezdnię (przejścia dla pieszych) będą dodatkowo
zabezpieczone przez osoby dbające o bezpieczeństwo zawodników.

V. UCZESTNICTWO, ZGŁOSZENIA I REJESTRACJA
1.  W zawodach  prawo  startu  mają  wyłącznie  osoby  pełnoletnie  oraz  te  które  w  dniu  zawodów  mają
ukończone 16 lat i startują z rodzicem/opiekunem prawnym. Osoby, które w dniu zawodów nie ukończyły 18
lat, zobowiązane są dodatkowo do dostarczenia organizatorom pisemnej zgody rodziców  lub opiekunów –
złożonej w biurze zawodów. Pozwolenia będą zbierane podczas procesu weryfikacji w Biurze Zawodów
podczas obioru pakietu startowego.
2.  W  zawodach  obowiązuje  limit  50  nadanych  numerów  startowych, przy  czym  o  nadaniu  numeru
startowego decyduje kolejność przesłania zgłoszenia Zespołu na odpowiednim formularzu (zamieszczonym
na  www.wosir.pl i  www.wyszkow.pl)  na  adres  adam.szymanski@wosir.pl oraz  przesłanie  na  ten  adres
potwierdzenia dokonania płatności w terminie do 16.06.2020 do godz. 23:59. 
3. Zapisy zostaną uruchomione 10.06.2020 o godz. 20:00 i zakończone 15.06.2020 o godz. 23:59 (o ile
wcześniej  nie  zostaną  wyczerpane  wszystkie  miejsca).  Zgłoszenia  przesłane  wcześniej  nie  będą
uwzględniane. Organizator może wydłużyć termin zapisów.
4. Zgłoszenie w imieniu Zespołu przesyła jeden zawodnik („Kapitan”).
5. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wniesienie opłaty startowej w wysokości 99 zł od Zespołu.
6.  Wpłata może być dokonana wyłącznie w formie przelewu bankowego na rachunek: 25 8931 0003 0002
2536 2039 0001. W tytule przelewu należy wpisać: „Nadbużański Trójkąt” i nazwę własną Zespołu zgodną z
nazwą umieszczoną na formularzu zgłoszeniowym.
7. Zespoły zarejestrowane, które w wyznaczonym terminie nie dokonają opłaty i nie prześlą potwierdzenia
dokonania  płatności,  zostaną usunięte  z  listy startowej,  a zwolnione numery startowe  zostaną ponownie
wystawione do wykorzystania.  Informacja o wykorzystaniu wszystkich miejsc i  lista zakwalifikowanych
Zespołów, ewentualnie informacja o miejscach dostępnych będzie na bieżąco zamieszczana na FB WOSiR
Wyszków.
8.  Udział  w  zawodach  mogą  wziąć  tylko  te  osoby,  które  dokonają  opłaty  startowej  (wniesiona  opłata
startowa nie podlega zwrotowi) oraz dokonają pełnej rejestracji w Biurze Zawodów.
9. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacja
następuje na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów lub jego przerwania bez podania powodów.
11.  Organizator  ubezpiecza  zawodników  na  czas  zawodów.  Każdy  uczestnik  jest  zobowiązany
do  podpisania  oświadczenia  o  znajomości  regulaminu.  Podpisując  oświadczenie  wyraża  tym  samym
zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport
poszkodowanego  w  bezpieczne  miejsce,  personelowi  medycznemu  i  przedmedycznemu  działającemu
w imieniu  organizatora.  Uczestnik przyjmuje  do wiadomości,  że udział  w biegu wiąże się  z  wysiłkiem
fizycznym i  pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku,  odniesienia  obrażeń  ciała  i  urazów fizycznych



(w  tym  śmierci),  a  także  szkód  i  strat  o  charakterze  majątkowym.  Ponadto,  z  udziałem  w  zawodach
mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. 
Podpisanie  oświadczenia  o  znajomości  regulaminu  oznacza,  że  Uczestnik  rozważył  i  ocenił  zakres
i  charakter  ryzyka  wiążącego się  z  udziałem w zawodach,  startuje  dobrowolnie  i  wyłącznie  na własną
odpowiedzialność.  Decyzje  lekarzy  dotyczące  kontynuowania  biegu  podczas  imprezy  są  ostateczne
i nieodwołalne.
12.  Każdy  uczestnik  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  niniejszego  Regulaminu  oraz  instrukcji
i nakazów wydawanych przez Organizatora.
13.  Zapisując  się  do  udziału  w zawodach,  uczestnik  akceptuje  niniejszy  regulamin  i  wyraża  zgodę  na
nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela
Organizatorowi  nieodpłatnej  licencji  na  wykorzystanie  go  na  wszystkich  polach  eksploatacji,  w  tym:
utrwalania  i  rozpowszechniania  w  dowolnej  formie  oraz  wprowadzanie  do  pamięci  komputera,
wykorzystania  do  promocji  i  organizacji  imprez  przez  Organizatora,  udostępniania  sponsorom  oraz
partnerom  biegu   na  promocyjnych  materiałach  drukowanych  Organizatora,  w  prasie,  na  stronach
internetowych  oraz  w  przekazach  telewizyjnych  i  radiowych.  Uczestnik  wyraża  także  zgodę  na
przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Organizatora
oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych  oraz ich poprawiania

VI. KLASYFIKACJE
1. Podczas zawodów prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a) najlepszy zespół męski,
b) najlepszy zespół żeński,
c) najlepszy zespół mieszany.

2.  Klasyfikacje  będą  prowadzone  według  czasów  brutto  (liczone  od  strzału  startera)  z  wyłączeniem
odcinków prowadzonych po drogach publicznych na których obowiązuje poruszanie się zgodnie z zasadami
ruchu drogowego. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji .

VII. NAGRODY
1. Zdobywcy miejsc I we wszystkich  klasyfikacjach otrzymają  puchary z okolicznościowymi tabliczkami. 
2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą zawody w limicie czasu otrzymają pamiątkowe medale.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części
koszulek  sportowych.  Zasłanianie  numeru  startowego  w  części  lub  w  całości  lub  jego  modyfikacja
(obcinanie,  zaginanie,  itp.)  jest  zabroniona  pod  karą  dyskwalifikacji.  Zawodnik  na  mecie  bez  numeru
startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.
2. Przebywanie na trasie bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru
startowego będą usuwane z trasy przez obsługę zawodów.
3.  Ze  względów bezpieczeństwa  zabroniony jest  udział  osób  poruszających  się  na  rowerach,  wrotkach,
rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę przedmiotów,
które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.

IX.  W  sprawach  spornych  i  nie  ujętych  w  niniejszym  regulaminie,  „rozstrzygający  głos”  należy  do
organizatora.


