
REGULAMIN  CYKLU TRIADA POŁUDNIA 2019

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorami cyklu TRIADA POŁUDNIA 2019 są: 
· Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI RZESZÓW (www.swimtri.pl)
· FUNDACJA TRI SPORT z siedzibą w Tarnowie (www.triathlonradlow.pl)
· Klub Triathlonowy „Iron Dragon Triathlon” ( www.irondragon.pl)
2. Celem klasyfikacji cyklu jest wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek spośród uczestników 

imprez cyklu  TRIADA POŁUDNIA 2019.
2. W ramach cyklu TRIADA POŁUDNIA 2019 zostaną przeprowadzone 3 imprezy:

· 15-16 czerwca 2019 –  TRIATHLON RZESZÓW (Rzeszów, woj. podkarpackie)
Dystanse: 1/8 IRONMAN (475m–22,5km–5,25 km), ¼ IRONMAN (950m–45km –10,5km)

· 20-21 lipca  2019 – TRIATHLON RADŁÓW ( Radłów, woj. małopolskie)
Dystanse: SPRINT (750m-20km-5km), ¼ IRONMAN (950m–45km–10,5km)

· 8 września 2019 - IRON DRAGON TRIATHLON KRAKÓW (Gmina Liszki, woj. małopolskie)
Dystanse: SPRINT (750m-20km-5km), OLIMPIJSKI (1500m–40km–10km)

II. ZAPISY I  OPŁATY STARTOWE

1. Zgłoszenia do cyklu TRIADA POŁUDNIA 2019 będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
internetowej: www.triadapoludnia.pl.

2. Zgłoszenia będą przyjmowane online przez platormę SlotMarket (www.slotmarket.pl) do dnia 9 czerwca 2019 oraz 
gotówką w dniu pierwszych zawodów cyklu tj. Triathlon Rzeszów.

3. Za zgłoszenie uważa się prawidłowe uzupełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w 
określonej niniejszym regulaminem wysokości. Brak opłaty startowej jest równoznaczny z anulowaniem zgłoszenia. 

4. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem płatności online udostępnionych w serwisie SlotMarket w trakcie 
dokonywania rejestracji.
O terminie zgłoszenia decyduje data wpływu opłaty startowej poprzez serwis transakcyjny zapewniony przez 
SlotMarket (www.slotmarket.pl). Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie 
szyfrowanej. Organizatorzy nie dopuszczają możliwości wpłat za cykl bezpośrednio na konta bankowe organizatorów.

5. Zapisu do udziału w cyklu TRIADA POŁUDNIA 2019 można dokonać dwutorowo:
· Zapisując się osobno na poszczególne imprezy, uiszczając opłatę zgodną z cennikiem i terminarzem danej 
imprezy.
· Zapisując się jednocześnie na 3 imprezy (pakiet 3 imprez), korzystając z promocji cenowej. Jednorazowa 
opłata startowa za udział w cyklu TRIADA POŁUDNIA 2019, w zależności od terminu zapisów wynosi: 

PAKIET I – STARTY KRÓTKIE ( 3 x start na dystansie krótkim lub 2 x start na dystansie krótkim + 1 start na dystansie długim):

➢ 400 złotych - w terminie do 28.02.2019 

➢ 500 złotych - w terminie do 30.04.2019 

➢ 600 złotych - w terminie do 09.06.2019 

➢ w dniu startu pierwszych zawodów cyklu: 1000 złotych (płatność gotówką)

PAKIET II – STARTY DŁUGIE ( 3 x start na dystansie długim  lub 2 x start na dystansie długim + 1 start na dystansie krótkim):

➢ 500 złotych - w terminie do 28.02.2019 

➢ 650 złotych - w terminie do 30.04.2019  
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➢ 800 złotych - w terminie do 09.06.2019 

➢ w dniu startu pierwszych zawodów cyklu: 1200 złotych (płatność gotówką)

III. KLASYFIKACJA I KATEGORIE WIEKOWE

1. Klasyfikacja generalna cyklu zostanie przygotowana w następujących kategoriach :
· OPEN Kobiet i OPEN Mężczyzn - klasyfikacja wspólna startów krótkich i startów długich
· Kategorie wiekowe:

➢ K16, M16 (16-29 lat) 
➢ K30, M30 (30-39 lat)
➢ K40, M40 (40-49 lat)
➢ K50, M50 (50-59 lat)
➢ K60, M60 (60 lat i więcej)
W przypadku, gdy w kategorii  K60 i M60 zostanie zapisanych mniej niż 4 zawodników, zostaną oni sklasyfikowani w 
kategorii  K50 i M50.

2. W końcowej klasyfikacji generalnej cyklu TRIADA POŁUDNIA 2019 zostaną sklasyfikowani zawodnicy, którzy ukończą 
wszystkie trzy imprezy cyklu (zawodnicy mogą startować na dowolnym dystansie na  każdej z imprez).

IV. NAGRODY I PUNKTACJA

1. Pierwszych 300 osób zapisanych (z opłaconym wpisowym) na cykl TRIADA POŁUDNIA 2019 zostanie nagrodzonych 
plecakami firmy ARENA. Plecaki będą do odbioru na  pierwszej imprezie cyklu tj. TRIATHLON RZESZÓW

2. Do klasyfikacji ostatecznej wliczane są punkty uzyskane na wszystkich trzech imprezach cyklu  bez względu na wybrany 
dystans.

3. Liczba punktów możliwych do uzyskania w każdej imprezie uzależniona jest miejsca zajętego przez danego zawodnika w
klasyfikacji generalnej poszczególnych zawodów. Zwycięzca klasyfikacji generalnej poszczególnych zawodów (bez 
podziału na kategorie wiekowe i płeć) otrzymuje 1 punkt. Każdy kolejny zawodnik otrzymuje punkt więcej, aż do 
ostatniego zawodnika. 

4. Liczba punktów uzyskanych na danych zawodach odpowiada zajętemu miejscu w klasyfikacji generalnej zawodów. 
Zwycięzcą cyklu TRIADA POŁUDNIA 2019 zostanie osoba, która uzyska najmniejszą liczbę punktów po ukończonych 
trzech zawodach. W przypadku uzyskania przez zawodników takiej samej liczby punktów, decyduje kolejno:

· większa liczba startów na długim dystansie,
· wyższe miejsce we wspólnym starcie (bezpośredni pojedynek).

Na podstawie zgromadzonych punktów zostanie stworzona klasyfikacja końcowa cyklu OPEN oraz kategorie wiekowe z 
podziałem na kobiety i mężczyzn.

5. Klasyfikacja OPEN cyklu TRIADA POŁUDNIA 2019 nie dubluje się z kategoriami wiekowymi, co oznacza, że zawodnik lub 
zawodniczka nagrodzony w klasyfikacji generalnej OPEN nie otrzymuje nagrody w swojej kategorii wiekowej.

5. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji OPEN mężczyzn i OPEN kobiet otrzymają nagrody finansowe i puchary. 
Nagrody finansowe: I miejsce 3000 zł , II miejsce 2000 zł, III miejsce 1000 zł.

6. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody 
rzeczowe.

7. Klasyfikacja w cyklu w ramach klasyfikacji aktualizowana będzie na bieżąco po każdej imprezie i publikowana na stronie 
internetowej imprezy TRIADA POŁUDNIA 2019: www.triadapoludnia.pl

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu publikacji klasyfikacji w szczególnych przypadkach.
9. Ostateczna klasyfikacja cyklu zostanie podana po ostatniej imprezie cyklu, tj. IRON DRAGON TRIATHLON.
10. Nagrodzenie osób nominowanych w klasyfikacji cyklu odbędzie się po ostatniej imprezie cyklu.
11. W przypadku stwierdzenia startu zawodnika na numerze startowym innego zawodnika karą jest dyskwalifikacja oraz 

kara finansowa w wysokości opłaty rejestracyjnej w najwyższej wysokości za dany dystans w danej imprezie.
12. Statuetki i nagrody można odebrać tylko podczas ceremonii wręczenia nagród przez osobę nagradzaną lub osobę 

upoważnioną z pisemnym upoważnieniem od osoby nagrodzonej.
13. NAGRODĄ SPECJALNĄ CYKLU TRIADA POŁUDNIA 2019 JEST SAMOCHÓD OSOBOWY. Wśród wszystkich uczestników 

cyklu TRIADA POŁUDNIA 2019 zostaną wylosowane 4 osoby + zwycięzcy klasyfikacji OPEN ( kobieta i mężczyzna). Osoby 
te wezmą udział w dodatkowej, krótkiej rywalizacji ustalonej przez ORGANIZATORÓW. 
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Zwycięzca rywalizacji otrzyma nagrodę specjalną – samochód osobowy (marka i wartość samochodu zostaną podane w
późniejszym czasie).

14. Dodatkowo, dla wszystkich uczestników cyklu TRIADA POŁUDNIA 2019 przewidziane są także atrakcyjne nagrody 
niespodzianki losowane wśród obecnych uczestników cyklu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda z imprez wchodzących w skład cyklu posiada swój odrębny, szczegółowy regulamin, który obowiązuje 
startujących w niej zawodników (regulaminy dostępne są na stronach poszczególnych zawodów).

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach poszczególnych imprez, o których mowa w pkt.I pkt 3, zastosowanie 
mają postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, w pierwszej kolejności
stosuje się postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

3. Organizatorzy wszystkich imprez wchodzących w skład cyklu TRIADA POŁUDNIA 2019 zastrzegają sobie prawo do 
skrócenia i zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania poszczególnych zawodów bez ponoszenia 
odpowiedzialności z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze 
zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, 
stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, stan wody w zbiorniku wodnym niepozwalającym na kąpiele, nowe akty 
prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorom przeprowadzenie zawodów.

4. W przypadku, gdy jedna z imprez nie odbędzie się przez zaistnienie siły wyższej, w klasyfikacji cyklu liczone są dwie 
imprezy.

5. Uwagi/protesty dotyczące klasyfikacji cyklu TRIADA POŁUDNIA 2019 należy składać pisemnie w biurze zawodów, nie 
później niż w 1 godziny od dotarcia do mety ostatniego zawodnika na każdych zawodach, z dokładnym opisem przyczyn 
odwołania. W późniejszym terminie protesty nie będą przyjmowane. 

6. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
7. W kwestiach nieobjętych regulaminem decyzję podejmuje Organizator.

VI.  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Organizatorów 
cyklu (pkt. I.1), Pani/Pana danych osobowych.
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Organizatorzy (pkt. I.1)

2. Telefoniczny i mailowy kontakt z Organizatorami jest możliwy - dane kontaktowe na każdej ze stron Organizatorów.

3.  Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia Organizatorzy  (pkt. I.1)przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników; przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych dyscyplin i wywieszenia list w Biurze 
Zawodów; umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej organizowanych zawodów, w serwisie społecznościowym Facebook, na stronie 
internetowej firmy zajmującej się elektronicznym pomiarem czasu; umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej; umieszczenia danych na listach i 
przekazanie list firmom mierzącym czas poszczególnych dyscyplin, w celu przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu poszczególnych biegów; udzielenia informacji 
oraz weryfikacji poprawności zapisów na poszczególne dyscypliny w Biurze Zawodów;

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatorów (pkt. I.1) przez który rozumieć należy organizację 
wydarzenia wynikającego z realizacji celów statutowych Organizatorów (pkt. I.1) .

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom 
odbiorców danych osobowych.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a) pracownicy i współpracownicy Organizatorów (pkt. I.1) ; podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe; 
podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami poszczególnych biegów;
 wolontariusze Organizatorów (pkt. I.1); firmy i kierowcy pojazdów współpracujących z Organizatorami (pkt. I.1) .przy organizacji; użytkownicy strony internetowej, serwisu
społecznościowego Facebook, strony internetowej firmy od elektronicznego pomiaru czasu;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, w stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w 
pkt. 3 lit. a, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania, w stosunku do danych podanych w celach wskazanych w pkt. 3 lit. b-l do dnia 
31.12.2019 r.
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8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania.

9.  W związku z przetwarzaniem przez Organizatorów (pkt. I.1) .Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści danych; prawo do sprostowania danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych;  prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania;

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Organizatorów (pkt. I.1)  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do właściwego organu 
będącego jego następcą).

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanych zawodach.

12. Organizatorzy (pkt. I.1) .nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do 
organizacji międzynarodowych.
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