REGULAMIN II MISTRZOSTW POLSKI POLICJANTÓW
W TRIATHLONIE NA DYSTANSIE ½ IRONMAN,
które odbędą się podczas
zawodów Susz Triathlon 2019
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•
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•
•

I. ORGANIZATORZY
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.
Sekcja Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie.
Komisariat Policji w Suszu.
Związki Zawodowe Policji w Suszu.
Miasto Susz.

II. TERMIN I MIEJSCE
1. Zawody odbędą się w dniu 23.06.2019r. o godzinie 08:00.
2. Miejsce startu i mety znajduje się na plaży miejskiej w Suszu (ul. J. Wybickiego).
3. Biuro zawodów będzie zlokalizowane w hali CSiR, ul. Piastowska 5c (czynne w dniach 21-23 czerwca 2019r.)
Szczegółowe godziny funkcjonowania Biura Zawodów mieszczące się w harmonogramie zawodów.
III. UCZESTNICTWO
1. W zawodach mogą uczestniczyć funkcjonariusze Policji, pracownicy cywilni i emeryci policyjni.
2. Zawodnicy do weryfikacji winni posiadać legitymację policyjną, pracownika cywilnego lub emeryta.
IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do udziału w zawodach są przyjmowane są do wyczerpania limitu zgłoszeń określonych przez
organizatora.
2. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszenia (rejestracja) na stronie organizatora, tj.
triathlon.susz.pl i zaznaczenie w klasyfikacji dodatkowej zakładki Najlepszy pracownik Policji. Przed rejestracją
należy wysłać na adres mailowy triathlon@susz.pl następujące dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, jednostkę
macierzystą, e-mail, numer telefonu. Następnie zweryfikowany zawodnik otrzyma zwrotnego maila z numerem
kodu rabatowego przewidzianego dla klubów sportowych. Jednocześnie zastrzega się, że opłacenie opłaty
startowej przed wejściem w życie niniejszego regulaminu nie będzie pomniejszone o wskazany rabat.
3. Opłata za udział w Susz Triathlon 2019 w zależności od terminu wynosi:
a) Do 31.01.2019r. – 280,00zł.
b) Do 31.03.2019r. – 350,00zł.
c) Do 01.06.2019r. – 400,00zł.
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V. KLASYFIKACJA ORAZ KATEGORIE WIEKOWE
Klasyfikacja generalna KOBIET miejsca I-III.
Klasyfikacja generalna MĘŻCZYZN miejsca I-III.
Wykaz klasyfikacji kategorii wiekowej miejsca I-III, osobna dla kobiet i mężczyzn:
do 29 lat
30 - 39 lat
40 - 49 lat
powyżej 50 lat.

VI. NAGRODY
1. Zwycięzcy w klasyfikacjach generalnych otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody finansowe (w wysokości
uzależnionej od pozyskanego przez Policję sponsora).
2. Zwycięzcy w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe (uzależnione od
pozyskanego przez Policję sponsora).

3. Nagrody nie dublują się, co oznacza, że zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji
generalnej nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w ramach prowadzonej kategorii wiekowej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach.
5. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczania nagród.
6. Organizator nie wysyła nagród drogą pocztową.
7. Fundatorem nagród jest Policja.
VII. ZAKWATEROWANIE I OPŁATY
Koszty dojazdu, opłaty startowej, noclegu i wyżywienia pokrywają uczestnicy zawodów.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W pozostałych kwestiach nie objętych powyższym regulaminem obowiązują zasady określone w regulaminie
zawodów Susz Triathlon 2019 oraz regulaminie zawodów triathlonowych Polskiego Związku Triathlonu (PZTri).
2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za MP Policji - kol. Daniel Szul tel. 663 671 344.

