
 

PolskaManX 2015  
CROSS-TRIATHLON  
 
 
ZAWODY 
 
•  Zawody w triathlonie cross na dystansach 1,5/40/10 oraz 0,75/20/5 
•  Zawody na wszystkich dystansach odbędą się 21.06.2015 
•  Start, meta, biuro zawodów będą usytuowane w Wolsztynie w Parku Miejskim.  
 
 
ORGANIZATOR 
 
ROXX Sport M. & P. Nonn 
ul. Poznańska 1 
64-200 Wolsztyn 
Tel: +48-68 346 42 67, +48-51 85 85 086, +48-502 475 476 
http://www.PolskaMan.pl 
info@polskaman.pl 
 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
•  Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 20.06.2015 będą miały 
ukończone 18 lat, oraz stan zdrowia będzie pozwalał na udział w zawodach. 
•  Podczas zawodów, jesteśmy sportowcami, jesteśmy fair! Każdy uczestnik zawodów 
jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania oświadczenia o starcie z własnej woli i 
na własne ryzyko. – Przepisy Sportowe i Organizacyjne ITU (International Triathlon 
Union) i PZTri (Polski Związek Triathlonu): 
http://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules-2013_final.pdf 
i http://triathlon.pl/przepisy-sportowe-i-organizacyjne 
•  Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawa o ruchu Drogowym. 
•  W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się na pobocze drogi w 
sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu. 
•  Udział w odprawie technicznej jest obowiązkowy. Protesty i odwołania, które wynikają 
z nieobecności na odprawie technicznej lub nieznajomości regulaminu będą odrzucone. 
 
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
Każdy zawodnik jest odpowiedzialny za siebie i niniejszym deklaruje, że posiada 
ubezpieczenie OC o wysokości sumy ubezpieczeniowej adekwatnej do tego rodzaju 
zawodów oraz ubezpieczenie zdrowotne ważne na terenie Polski. 
Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas imprezy. 
 
 
REZYGNACJA PODCZAS ZAWODÓW 
 
Uczestnicy, którzy zrezygnowali z kontynuacji wyścigu, bez względu na powód, muszą  
natychmiast poinformować o tym fakcie organizatora lub sędziego oraz oddać chip 
pomiaru czasu w biurze zawodów. Ewentualne koszty (akcja poszukiwawcza, koszty 
chipa itd.) za niezgłoszone opuszczenie zawodów ponosi zawodnik. 
 
 
LIMIT CZASOWY 
 

http://www.polskaman.pl/
http://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules-2013_final.pdf
http://triathlon.pl/przepisy-sportowe-i-organizacyjne


dystans 1,5/40/10: 
   -  pływanie maks. 1 godz. 
   -  rower maks. 4 godz. 
   -  całość maks. 7 godz. 
 
dystans 0,75/20/5: 
   -  pływanie maks. 0,5 godz. 
   -  rower maks. 2 godz. 
   -  całość maks. 4 godz. 
 
 
KATEGORIE WIEKOWE 
 
K,M 18-29; K,M 30-39; K,M 40-49; K,M 50-59; K,M 60+ (K...kobiety, M...mężczyźni) 
 
 
ZGŁOSZENIA 
 
•  Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego 
(http://www.x.polskaman.pl/rejestracja_102.html) i opłaceniu wpisowego zawodnik 
będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania 
wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek 
bankowy Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.  
•  Obowiązuje limit uczestników – 150 osób. 
•  Termin przyjmowania zgłoszeń 07.06.2015 
•  Warunkiem znalezienia się na oficjalnej liście startowej jest wcześniejsze uregulowanie 
opłaty startowej. 
•  Za przepisanie numeru startowego na inną osobę, będzie pobrana opłata o wysokości 
PLN 50,-. Dokonanie tych zmian, jest możliwe tylko do 07.06.2015. 
Wszelkie zmiany mogą być dokonywane tylko i wyłącznie mailem na adres 
info@polskaman.pl. Przy przepisywaniu numeru startowego, prosimy podać wszystkie 
dane zawodnika zastępującego, według formularza zgłoszeniowego. 
 
 
OPŁATY STARTOWE 
 
Opłatę startową należy wpłacać na konto: 
Nr  24 1090 1607 0000 0001 0829 7379 
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wolsztynie 
IBAN: PL24 1090 1607 0000 0001 0829 7379 
BIC: WBKPPLPP 
 
Dystans 1,5/40/10 pojedyńczy/sztafeta 
•  PLN 150,-/250,- do 31.12.2014 
•  PLN 200,-/300,- do 31.03.2015 
•  PLN 250,-/350,- do 07.06.2015 
 
Dystans 0,75/20/5 pojedyńczy 
•  PLN 110,- do 31.12.2014 
•  PLN 160,- do 31.03.2015 
•  PLN 210,- do 07.06.2015 
 
•  W przypadku zgłoszenia udziału w zawodach w biurze zawodów organizator pobiera 
dodatkową opłatę w wyskokości PLN 50,-. 
 
Uwaga: Uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Opłaty uiszczone za późno lub 
ewentualne opłaty za przelew będą doliczone! 

http://www.x.polskaman.pl/rejestracja_102.html
mailto:info@polskaman.pl


Osobisty odbiór pakietów startowych możliwy będzie w dniach 21.06.2015 r. w biurze 
zawodów. 
 
NAGRODY 
 
Każdy zawodnik otrzymuje pakiet startowy, finalista zawodów na mecie medal i ciepły 
posiłek. 
Nagrody rzeczowe będą przyznawane w zależności od pozyskanych sponsorów. 
 
Dystans 1,5/40/10 
Puchary 
•  Generalna kobiet 1.-3. miejsca 
•  Generalna mężczyzn 1.-3. miejsca 
•  W kategoriach wiekowych 1.-3. miejsca (warunkiem przeznania nagrody jest udział 
minimum 5 osób w kategorii wiekowej – w przeciwnym wypadku grupa zostanie 
sklasyfikowana z kolejną młodszą grupą) 
  
Dystans 0,75/20/5  
Puchary 
•  Generalna kobiet 1.-3. miejsca 
•  Generalna mężczyzn 1.-3. miejsca 
•  W kategoriach wiekowych 1.-3. miejsca (warunkiem przeznania nagrody jest udział 
minimum 5 osób w kategorii wiekowej – w przeciwnym wypadku grupa zostanie 
sklasyfikowana z kolejną młodszą grupą) 
  
Dystans 1,5/40/10 – sztafety  
Puchary 
•  Generalna 1.-3. miejsca (zespoły trzy osobowe - jedna osoba może brać udział tylko w 
jednej konkurencji i w jednej sztafecie, dozwolone miksty) - warunkiem przyznania 
nagrody jest udział minimum 5 sztafet. 
 
 
POZOSTAŁE SPRAWY ORGANIZACYJNE  
 
•  Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej Organizatora 
http://www.PolskaMan.pl z linkiem. 
•  Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator 
pozostawia sobię prawo dokonania zmian w razie ekstremalnych warunków 
atmosferycznych, powodzi itp.. 
•  Na mecie będzie znajdować się strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i 
jedzenie dla zawodników. 
•  W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną. 
•  Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie 
komisja sędziowska. Protesty i odwołania przeciwko dyskwalifikacji i kar muszą być 
zgłoszone w ciągu 30 minut po przekroczeniu mety u sędziego głównego. Protest musi 
być złożony w formie pisemnej z własnoręcznim podpisem. Opłata wynosi PLN 50,- 
podlega zwrotowi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu. 
•  Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii 
wręczenia nagród. 
•  Interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
 
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
•  Dane osobowe uczestników PolskaManX Triathlon Wolsztyn będą przetwarzane w 
celach przeprowadzenia i reklamy imprezy. 
•  Dane osobowe uczestników PolskaManX Triathlon Wolsztyn będą wykorzystywane 
zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

http://www.polskaman.pl/


osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych 
osobowych jest Organizator. 
•  Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
•  Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że: 
wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z 
jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w 
celach marketingowych Organizatora i sponsorów, 
podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o 
odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 
•  Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu PolskaManX Triathlon oraz 
rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody 
Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla 
własnego użytku, nie w celach zarobkowych). 


