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08:00-09:00 Wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów Rzeszów Kids 
08:30-10:30 Wprowadzanie rowerów do strefy zmian i pobieranie pakietów startowych w
strefie zmian – triathlon (wszystkie dystanse) i Aquabike
09:00-09:30 otwarcie strefy zmian dla dzieci startujących w Rzeszów Aqua Kids
09:40 Start Rzeszów Run Kids – Bieg na dystansie 200 m (kategoria 1-6 lat)
09:45 Start Rzeszów Aqua Kids – Aquathlon na dystansie 50 m pływania i 0,5 km biegu
(kategoria 7-8 lat)
09:50 Start Rzeszów Aqua Kids – Aquathlon na dystansie 100 m pływania i 0,5 km biegu
(kategoria 9-10 lat)
10:00 Start Rzeszów Aqua Kids – Aquathlon na dystansie 200 m pływania i 1 km biegu (Żaki
11-12 lat)
10:20 Ceremonia dekoracji Rzeszów Kids
10:50 Zbiórka w okolicy startu zawodników startujących na dystansie Supersprint 0,4-10-2,5
11:00 Start dystans Supersprint 0,4-10-2,5 (Puchar Polski – Juniorzy Młodsi)
11:04 Start dystans Supersprint 0,4-10-2,5 (Puchar Polski – Juniorki Młodsze)
11:08 Start dystans Supersprint 0,4-10-2,5 (Puchar Polski – Młodzicy)
11:12 Start dystans Supersprint 0,4-10-2,5 (Puchar Polski – Młodziczki)
11:50 Zbiórka w okolicy startu zawodników startujących w triathlonie na dystansie Sprint
0,75-20-5 i Aquabike na dystansie Sprint 0,75-20
12:00 Start Mistrzostwa Polski w triathlonie na dystansie Sprint 0,75-20-5 (Age-Group) i
Mistrzostwa Polski Aquabike na dystansie Sprint 0,75-20
12:08 Start dystans Standard (Olimpijski) 1,5-40-10 (Triathlon Rzeszów Age-Group)
12:20 Ceremonia dekoracji dystansu Supersprint 0,4-10-2,5
12:40-13:00 Wydawanie rowerów ze strefy zmian Supersprint 0,4-10-2,5
14:30-16:30 Wydawanie rowerów ze strefy zmian triathlon dystans Sprint 0,75-20-5,
triathlon dystans Standard (Olimpijski) 1,5-40-10 i Aquabike
15:40 Ceremonia dekoracji dystansu Sprint 0,75-20-5 (Mistrzostwa Polski Age-Group),
Standard (Olimpijski) 1,5-40-10 (Triathlon Rzeszów) i Mistrzostwa Polski Aquabike
16:00 Zakończenie zawodów

PROGRAM ZAWODÓW 



TRIATHLON RZESZÓW 
5 czerwca 2022

Podczas zawodów Triathlon Rzeszów
2022 obowiązują licencje Polskiego Związku
Triathlonu (na wszystkich dystansach).
Licencje obowiązują wszystkich startujących
zawodników.

Licencja może być roczna lub jednorazowa.

Przed odbiorem pakietu każdy zawodnik ma
obowiązek okazać ważną licencję. Jeśli
dysponujesz licencją w aplikacji, wystarczy, że
okażesz ekran z widoczną licencją, aby to
zrobić logujesz się do aplikacji PZTri,
wybierasz „Twoje Licencje” i odpowiednią
pozycję, ekran z widoczną licencją jest
potwierdzeniem do wydania pakietu przez
biuro zawodów. Jeżeli posiadasz licencję
roczną w formie karty, wówczas prosimy o
okazanie tej karty. 

Jeśli zakupiłeś licencję poprzez system
startlist.pl to na pobranej z sytemu karcie
zawodnika znajdzie się taka adnotacja.

Uwaga: Licencje będzie można zakupić
wyłącznie przez system
zapisów www.startlist.pl lub przez aplikację
PZTri. Koszt licencji jednorazowej to 20 zł. 

LICENCJE



W zawodach Triathlon Rzeszów nie będzie klasycznego Biura Zawodów, w
którym będzie można odebrać pakiet, czy zapisać się na zawody. Rejestracja
przeprowadzona będzie przez system startlist.pl, a przygotowane pakiety
startowe będą do pobrania przez zawodników w strefie zmian.

Punkt informacyjny będzie usytuowany będzie na terenie Żwirowni przy ul.
Kwiatkowskiego. Czynny będzie w godzinach wydawania pakietów
startowych.

Depozyt dla zawodników będzie mieścił się na terenie Żwirowni przy
ul. Kwiatkowskiego w miejscu oznaczonym napisem „depozyt”. Będzie
on czynny w dniu zawodów. Otwarcie depozytu nastąpi godzinę przed
startem, a jego zamknięcie w czasie rozpoczęcia dekoracji. Rzeczy
deponować należy w worku depozytowym oznaczonym numerem
startowym, w którym zawodnik otrzymał pakiet startowy.
Depozyt wydawany będzie na podstawie okazanego numeru startowego

BIURO ZAWODÓW i DEPOZYT

TERMIN I MIEJSCE
Triathlon Rzeszów odbędzie się w dniu 05.06.2022 (niedziela).

Start, strefa zmian i meta będzie znajdować się w okolicy zbiornika Żwirownia
przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie.

Lokalizacja: 
biuro zawodów, 

depozyt,
punkt informacyjny 

http://www.startlist.pl/


Na trasie kolarskiej nie będzie punktu odświeżania. Na ten etap rywalizacji należy
zaopatrzyć się we własne napoje i pożywienie.
Na każdej pętli biegowej dostępny będzie jeden samoobsługowy punkt odświeżania.
Zawodnicy zobowiązani są do samodzielnego pobierania butelek.
Za metą będzie dostępny punkt odświeżania oraz przygotowany pakiet żywieniowy
dla każdego zawodnika

PUNKTY ODŚWIEŻANIA

 W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numery startowe na kask i na
rower, numer startowy na bieg, czepek pływacki (obowiązuje start w czepku
pływackim dostarczonym przez organizatora), okolicznościową koszulkę Triathlon
Rzeszów, zwrotny chip do pomiaru czasu, profesjonalny pomiar czasu, profesjonalne
zabezpieczenie etapu pływackiego, profesjonalne zabezpieczenie medyczne, nadzór
licencjonowanych sędziów na trasie zawodów, ubezpieczenie NNW, wodę na
punktach odświeżania, pakiet żywieniowy w strefie finishera, medal za ukończenie
zawodów.
Pakiet startowy odebrać można wyłącznie osobiście  po wejściu do strefy zmian w
godzinach wskazanych w regulaminie. Będzie on znajdował się przy stanowisku z
numerem startowym zawodnika. 

Przed wejściem do strefy zmian należy przekazać sędziemu podpisaną kartę
zawodnika, okazać licencję PZTri oraz dokument tożsamości ze zdjęciem. 
Zawodnik bez wydrukowanej karty nie będzie dopuszczony do startu.
Opisana zasada wydawania pakietów może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych
czynników pogodowych (np. ulewny deszcz).

Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach otwarcia strefy zmian nie będą
wydawane w innym terminie oraz wysyłane w późniejszym czasie.
W przypadku, gdy zawodnik rezygnuje ze startu może upoważnić inną osobę do
odbioru swojego pakietu bez chipa. Do karty zawodnika dołączony jest druk z
upoważnieniem do odbioru pakietu przez inną osobę. Osoba odbierająca pakiet musi
okazać wymieniony dokument podpisany przez właściciela pakietu (może być skan).

PAKIET STARTOWY



Triathlon Rzeszów rozegrany zostanie na dystansie standard (olimpijskim) bez
draftingu (1,5-40-10), sprinterskim bez draftingu (0,75-20-5 i aquabike 0,75-20)
oraz Puchar Polski na dystansie supersprinterskim z draftingiem (0,4-10-2,5).

Pływanie na dystansie 1,5 km (2 pętle), 0,75 km (1 pętla), 0,4 km (1 pętla).
Spodziewana temperatura wody ok. 16-21°C. Głębokość akwenu do 4 m. Dystans
standard – rolling start. Dystans sprinterski – rolling start. Dystans
supersprinterski – start z pontonu startowego. Pomiar trasy GPS. Stosowanie
pianek jest dozwolone zgodnie z przepisami Polskiego Związku Triathlonu.

Rower na dystansie 40 km bez draftingu (2 pętle), 20 km bez draftingu (1 pętla), 10
km z draftingiem (1 pętla). Trasa pofałdowana. Pomiar trasy GPS. Kask
obowiązkowy na całej trasie kolarskiej. Ruch drogowy będzie całkowicie
zamknięty. Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się po trasie zgodnie z
zasadami ruchu drogowego. Na dystansie standard bez draftingu i na dystansie
sprinterskim bez draftingu dozwolone są rowery do jazdy na czas i kierownice
triathlonowe. Na dystansie supersprinterskim zabronione są rowery do jazdy na
czas i kierownice triathlonowe.

Bieg na dystansie 10 km (4 pętle), 5 km (2 pętle), 2,5 km (1 pętla). Pomiar trasy
GPS.

Limit czasu ukończenia zawodów – 3 godziny 30 minut na dystansie standard, 2
godziny na dystansie sprinterskim (triathlon), 1 godzina 30 minut na dystansie
sprinterskim (aquabike) i 50 minut na dystansie supersprinterskim.

Szczegółowa mapa 
na oficjalnej stronie zawodów  

DYSTANS I TRASA 



Na trasie rowerowej Triathlon Rzeszów 2022 na wszystkich dystansach obowiązuje całkowity
zakaz draftingu. Jazda bez draftingu to nic innego jak jazda indywidualna na czas (time trial).
Zawodnik powinien jechać sam od startu, aż do mety. Osoba jadąca z tyłu powinna trzymać
odstęp minimum 10 metrów licząc od przedniego koła zawodnika jadącego przed nim do
przedniego koła zawodnika jadącego z tyłu. Gdy kolarz rozpoczyna manewr wyprzedzania ma
20 sekund na jego zakończenie tj, dojechanie do zawodnika mijanego, tak aby nie wjechać w
strefę podciągania 10 m, przejechanie obok zawodnika i odjechanie mu, tak aby mijana osoba,
nie znajdowała się w strefie draftingu.

Osoba mijana jest zobowiązana do zachowania stałej prędkości lub ewentualnie spowolnienia,
w trakcie, gdy inny zawodnik ją wyprzedza.

W przypadku osób łamiących przepisy będą egzekwowane kary:
•2’ na dystansie standard (olimpijski), 

DRAFTING

Kary czasowe nałożone na zawodnika muszą zostać odbyte w strefie kar. 
Zawodnikom nie przysługuje odwołanie się od kary czasowej, a decyzja sędziego jest ostateczna!

Sędzia nakłada karę czasową zgodnie ze swoja decyzją. Kartki niebieskiej sędzia używa w części
kolarskiej w zawodach w formule bez draftingu, a kartki żółtej w pozostałych naruszeniach. Dla
zachowania bezpieczeństwa sędzia może opóźnić nałożenie kary. Pokazanie czerwonej kartki
oznacza dyskwalifikację.

Do strefy podciągania można wjechać unikając kary, jeżeli: wyjeżdżasz lub wjeżdżasz do strefy
zmian, mijasz rywala, lecz nie dłużej niż przez 20 sekund, rowerzyści zwalniają ze względów
bezpieczeństwa, jesteś w trakcie skrętu lub nawrotu przekraczającym kąt 90 stopni.

Powyższe kary dotyczą również takich przewinień jak: blokowanie i utrudnianie wymijania,
pozostawienie bidonów na trasie, niesportowe zachowanie, pomoc z zewnątrz (dotyczy
podawania jedzenia, picia, polewania wodą, naprawy sprzętu w innych miejscach niż
wyznaczone).



SPONSORZY

GOSPODARZ
ZAWODÓW    

ORGANIZATORZY
ZAWODÓW    


