
I Triathlon Skierniewice

Termin: 02.09.2018



MIEJSCE
 Start, meta i strefa zmian będą znajdować się nad Zalewem 

os.Zadębie przy ul. Konwaliowej.

CEL
 Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy 

ruchu
 Promocja Skierniewic na arenie ogólnopolskiej 
 Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu 

życia wśród mieszkańców Skierniewic i okolic
 Reaktywacja Triathlonu Bolimowskiego z lat 2015 i 2016.

Miejsce i cel imprezy



KATEGORIE
• Start indywidualny
• Sztafety
• Duathlon KIDS

OPŁATY STARTOWE
• Indywidualny - 140zł
• Sztafety - 270zł
• Duathlon KIDS - 20zł

Informacje ogólne



 Start indywidualny – rejestracja od 16.04.2018 r. 
Pozostało 6 wolnych pakietów

 Sztafety – rejestracja od 07.05.2018 r. Pozostało 
10 wolnych pakietów

 Duathlon KIDS – rejestracja 06.06.2018 r, 
godzina 18:00.

Rejestracja





ROWER
 dystans około 25km przez Skierniewice, Grabina, 

Ruda, Samice, Miedniewice, Pamiętna, 
Skierniewice.

KAJAK
 dystans  3,5 km na Zalewie Zadębie (1 x pętla). 

BIEGANIE
 Dystans 5km (1 pętla wkoło Zalewu)

Dystans i trasa



Rower
dystans około 25km przez Skierniewice, Grabina, 
Ruda, Samice, Miedniewice, Pamiętna, Skierniewice



Najciekawsze odcinki rowerowe



Kajak
dystans  3,5 km na Zalewie Zadębie (1 x pętla). 



Bieg
Dystans 5km (1 pętla wkoło Zalewu)



Limity czasowe

 Limit czasu ukończenia zawodów – 3 godziny

Rower – 100 minut
Kajak – 40 minut

Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.



 W ramach Triathlonu Skierniewickiego rozegrane będą również sztafety,  
czyli 3-osobowe zespoły, bez podziału na płeć i kategorie wiekowe.

 Każdy uczestnik sztafety startuje w jednej z konkurencji według 
następującej kolejności: jazda rowerem, kajak, bieganie.

 Start kolejnego zawodnika sztafety odbywa się przy swoim stanowisku 
rowerowym w strefie zmian z chwilą zakończenia wcześniejszej konkurencji 
przez poprzedniego uczestnika i przekazania następnemu zawodnikowi 
sztafety w strefie zmian chipa do pomiaru czasu.

 W sztafecie  mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają 
ukończone 16 lat. 

Sztafety



KLASYFIKACJA
• Generalna kobiet i mężczyzn.
• W kategoriach M (mężczyźni) i K (kobiety):

M/K  16-34 lat
M/K  35-70 lat

• Klasyfikacja sztafet
• Duathlon KIDS – chłopcy i dziewczynki we wszystkich kategoriach 

wiekowych
NAGRODY

• Medal pamiątkowy i koszulka dla każdego zawodnika
• Pamiątkowe statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe dla zwycięzców 

startu indywidualnego oraz drużyn sztafetowych
 Puchar za najliczniejszy team (drużynę firmową, drużynę sportową, itp.)
 Puchar za najliczniejszą liczbę dzieci/młodzieży z danego 

przedszkola/szkoły.

Klasyfikacja i nagrody



Niedziela 02.09.2018
 08:00-09:00 wydawanie pakietów startowych
 8:30-09:30 wprowadzanie rowerów do strefy zmian
 9:15 odprawa techniczna z zawodnikami
 10:00 start 
 10:10 – Duathlon KIDS
 12:30 -14:00 wydawanie rowerów ze strefy zmian
 13:30-14:00 ceremonia wręczenia nagród

Program imprezy
Program może ulec zmianie!



Prowadzone są rozmowy i mamy wstępną zgodę na uczestnictwo 
Valerjana Romanovskiego, jako głównego ambasadora tegorocznego 

Triathlonu Skierniewice – kategoria sztafeta - rower

Rekordzista Guinnessa:
 2014 r. - 48 godzinnej jeździe na rowerze górskim po trasie 800 kilometrów typu off-road
 2015 r. – 303km w 12godzin ciągłej jazdy na rowerze górskim (off-road)
 2016 r. - Pobite trzy rekordy Guinnessa i pokonany dystans 7 rund Tour de Pologne w 

ciągu 48 godzin – takiego wyczynu dokonał Valerjan Romanovski na płycie stadionu 
miejskiego w Legionowie. Zawodnik przejechał 1062,2 km, okrążył bieżnię 2476 razy.

 2017 r. - Jako pierwszy człowiek przejechał na rowerze, przez dwie doby non stop, blisko 
pół tysiąca kilometrów w skrajnie niskich temperaturach w dalekiej i mroźnej Jakucji na 
Syberii. Jechał przez 48 godzin – w trzech cyklach – w ekstremalnie trudnych warunkach. 
Na rosyjskim „biegunie zimna”, w temperaturze spadającej do minus 50 stopni Celsjusza. 
Jest pierwszym człowiekiem, który zdecydował się podjąć takie wyzwanie – i Projekt VR 
2017 zakończył się sukcesem.

 2017 r. - w ciągu 12 godzin przejechał 314 km 650 m w Kurozwękach

Ambasador – Valerjan Romanovski





KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE

• 3-4 lat – jazda rowerem 100m + bieg na 100 m
• 5-6 lat – jazda rowerem 200m + bieg na 100 m
• 7-8 lat – jazda rowerem 300m + bieg na 200 m
• 9-10 lat – jazda rowerem 1 km + bieg na 500 m
• 11-12 lat – jazda rowerem 1 km + bieg na 700 m
• 13-15 lat – jazda rowerem 2 km + bieg na 1 km



Strona www: http://www.szaniec.pttk.pl/triathlon/info.php

FB: https://www.facebook.com/TriathlonSkierniewice/

Wydarzenie: I Triathlon Skierniewice - https
://www.facebook.com/events/2206341962942535/

Wydarzenie: I Duathlon  KIDS -
https://www.facebook.com/events/215933872340851/

Telefon: 606-213-516
adres @: triathlon.skierniewice@gmail.com

KONTAKT
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