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Plan minutowy imprezy 
VIII Triathlon Kraśnik - Mistrzostwa Polski Strażaków PSP
 22 sierpnia 2021 r.

Sobota, 21.08.2021
17:00 – 19:00 wydawanie pakietów startowych 
(biuro zawodów – stanica wędkarska nad Zalewem Kraśnickim)

Niedziela, 22.08.2021 – Zalew Kraśnicki
09:00 – 11:00 wydawanie pakietów startowych 
(biuro zawodów – Kemping koło Zalewu i strefy zmian)
9:00 – 11:30 wprowadzanie rowerów do strefy zmian
10.45 odprawa techniczna dla zawodników
11.00 oficjalne otwarcie Triathlon Kraśnik
11.30 start dystans olimpijski 
12:30 start dystans sprint 
14.00 wydawanie posiłku - regeneracja
15:00 – 17:00 wydawanie rowerów ze strefy zmian
15.30 dekoracje



Miejsce zawodów: Zalew Kraśnicki ul. Nadstawna
(50°56'39.2"N 22°11'11.1"E).

Mapka terenu zawodów
1. Parking.
2. Biuro Zawodów.
3. Strefa Zmian.
4.  Strefa Startu - plaża nad Zalewem Kraśnickim.
5.  Strefa Mety.



Rozwijamy, finansujemy, 
budujemy i zarządzamy 

projektami w sektorze OZE. 

I robimy to tak, aby ludzie i 
planeta mogły się rozwijać.

Onshore wind Solar PV Offshore wind



Opis odcinka pływackiego

Sprint: 
Standard: dystans 1500 m w Zalewie Kraśnickim (dwie pętle z wyjściem z wody).

1. Start z podziałem na dystansy z linii brzegowej – pozycja stojąca.
2. Spodziewana temperatura wody: 18-22 C°. Pianki pływackie będą dozwolone.
3. Obowiązują limity czasowe ukończenia części pływackiej:
- sprint - 30 minut;
- standard - 60 minut.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Nad Państwa bezpieczeństwem będą czuwać ratownicy WOPR na kilkunastu jednostkach 
pływających. Prosimy o rozważne dobranie miejsca startu z uwagi na dużą ilość zawodników
rozpoczynających start jednocześnie. Prosimy o ustawianie się zawodników w pierwszej linii
startowej, którzy oceniają swoje umiejętności jako bardzo dobre. 

W sytuacji zagrożenia, kiedy potrzebujecie pomocy w wodzie należy unieść rękę w górę 
z zaciśniętą dłonią w pięść. 

dystans 750 m w Zalewie Kraśnickim (jedna pętla).

375 m

START

FINISZ

750 m

SPRINT - PŁYWANIE

TU JESTEŚ

375 m

START

FINISZ

1500 m

750 m

STANDARD - PŁYWANIE

TU JESTEŚ
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Szczegółowy opis trasy kolarskiej Triathlon Kraśnik 
Sprint pokonują pętlę x2, Standard (olimpijski) x 4.
Długość pętli: 10 000 m.

Zawody w konwencji z dozwolonym draftingiem. 
Organizator nie dopuszcza startu na rowerach:  czasowych oraz elektrycznych. 

Zabrania się stosowania kokpitów czasowych oraz lemondek również tych  „krótkich”, 

nie wykraczających poza obrys kierownicy.

Przebieg trasy kolarskiej: 
1.wyjazd z nad Zalewu Kraśnickiego do ul. Nadstawna (250 m), 
2.zakręt w prawo - ul. Nadstawna (3 200 m),  
3.nawrót przed skrzyżowaniem z ul. Krasińskiego, 
4.ul. Nadstawna (3 200 m), ul Suchyńska (1 550 m), 
5.nawrót przed skrzyżowaniem z ul. Podmiejską i Nadrzeczną, 
6.ul. Suchyńska (1 550 m), zakręt w prawo ul. Nadstawna (250 m) – koniec pętli.

Trasa kolarska będzie zamknięta dla ruchu drogowego i zabezpieczona w newralgicznych 
punktach przez Policję, Straż Pożarną, Wolontariuszy. Ruch na większości trasy odbywać
się będzie dwukierunkowo. Droga posiada wiele małych dojazdów, znajduje się przy niej 
wiele posesji, dlatego przez całą trasę bezwzględnie należy zachować pełną czujność. 
Zawodnicy mają obowiązek poruszać się prawą stroną jezdni i wyprzedzać innych 
zawodników po lewej stronie, zgodnie z zasadami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. 

 

TU JESTEŚ

ROWER
SPRINT PĘTLA x 2
STANDARD PĘTLA x 4
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Opis trasy BIEGU podczas Triathlon Kraśnik

Sprint: dystans  5 000 m wokół Zalewu Kraśnickiego (jedna pętla).
Standard: dystans 10 000 m wokół Zalewu Kraśnickiego (dwie pętle).

Przebieg trasy biegowej: 
1.Wybieg ze strefy zmian zakręt w lewo - trasa wokół Zalewu Kraśnickiego;
2. Zakręt w lewo – k. stanicy wędkarskiej  do ul. Nadrzeczna; 
3. Nawrót ul. Nadrzeczna;
4.  Zakręt w lewo – k. stanicy wędkarskiej  do trasy nad Zalewem;
5. Zalew Kraśnicki – koniec pętli koło strefy zmian.

Na jednej pętli będą ustawione dwie samoobsługowe strefy z wodą (jedna obustronna), 
z których będziecie Państwo mogli skorzystać 3 razy. Lokalizacja zgodna z mapką. 

META

POMIAR CZASU

BIEG
SPRINT  x 1

OLIMPIJKA  x 2

TU JESTEŚ
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T1: Obowiązkiem każdego zawodnika w strefie T1 jest: założyć i zapiąć kask. 
Na rower możesz wsiąść dopiero za strefą, po przekroczeniu linii strefy zmian. 
Nad wszystkim będą czuwać nasi Sędziowie i Wolontariusze specjalnie aby 
przypomnieć o tych obowiązkach. 

Sztuczna trawa Sztuczna trawa

Strefa zmian 
Rower w strefie zmian umieść kierownicą do wewnątrz strefy zaczepiając go 
siodełkiem na stojaku.

Wyjście z wody

Za tą linią wsiadaj na rower.

Zalew Kraśnicki

Sztuczna trawa Sztuczna trawa

Przed tą linią zsiadaj z roweru.

Zalew Kraśnicki

Wyjście z wody

T2: Każdy zawodnik powinien zsiąść z roweru przed strefą zmian (czerwona linia). 
Rozpoczynając bieg kieruj się w lewą stronę. 
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Bezpieczeństwo sprzętu 

Opaski na rękę 

Każdy zawodnik otrzyma 1 opaskę na rękę ze swoim numerem startowym.

Ma ona za zadanie spełnienie identyfikacji  przy wydawaniu roweru ze strefy zmian  
(w przypadku zgubienia będzie potrzebny dowód osobisty).  

Strefa zmian będzie monitorowana, tak aby zachować najwyższy standard bezpieczeństwa. 

R 123

R 123
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Informacja dodatkowa

O fakcie wycofania się z wyścigu każdy uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie  powiadomić 

organizatora poprzez zgłoszenie do sędziego głównego (Grzegorz Mazurek), mającego stanowisko 

przy mecie zawodów. W przypadku braku powiadomienia uczestnik będzie obciążony kosztami 

akcji ratunkowej.

Prysznice

Zawodnicy nie będą mogli  skorzystać z pryszniców znajdujących się na terenie kempingu 

w budynku sanitarnym ( nr 5 na mapce poglądowej)

Depozyt

Depozyt na rzeczy osobiste będzie zlokalizowany w biurze zawodów i będzie pracował w godzinach

 9-17 w niedzielę 25 sierpnia.

Ważne numery:
Organizator:  500 015 445 (Piotr Członka), 515 858 588 (Robert Łomnicki)
Biuro zawodów:  516 893 895 (Emilia Łukasik)
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Partnerzy Główni:

Partnerzy Medialni:
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Numer startowy jest obowiązkowy tylko na etapie biegowym i musi być widoczny z przodu. 

Na odwrocie numeru startowego 

UZUPEŁNIJ SWOJE DANE: IMIĘ, NAZWISKO, JAK ZNASZ TO GRUPA KRWI, TELEFON DO OSOBY

KTÓRA POWINNIŚMY POWIADOMIĆ W RAZIE WYPADKU.

WAŻNE: – Podczas zawodów zwróć uwagę na punkty kontrolne mierzące czas i na oznaczenia trasy. 

Ominięcie punktu lub skracanie trasy spowoduje dyskwalifikację. 

Na trasie kolarskiej trzymaj się prawej strony. Każde przekroczenie osi jezdni zagraża Waszemu 

bezpieczeństwu i może być karane dyskwalifikacją. 

Zawody zostaną rozegrane przy zamkniętym ruchu drogowym, jednakże wszyscy zawodnicy 

powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów 

Ruchu Drogowego. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze

ewentualną możliwość wyjechania pojazdów z pól czy pojedynczych zabudowań i posesji. 

Zawodnicy mają obowiązek bezwzględnie stosować się do poleceń sędziów oraz służb 

zabezpieczających trasę zawodów.
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Niezbędnik Triathlonisty (tak dla przypomnienia):

PRZED STARTEM

Pasek startowy - do przymocowania numeru startowego.
Gumki recepturki - do przymocowania butów  rowerowych w odpowiedniej pozycji 
do startu
Nożyczki – do zrobienia dodatkowych dziurek w numerze startowym
Imbusy i klucze do roweru
Zapasowe dętki i opony
Pompka
Rzeczy na rozgrzewkę
Buty biegowe na rozgrzewkę – pamiętaj, że buty, w których startujesz zostawiasz 
w strefie zmian.
Oliwka, płyn USG itp – chroni przed obtarciem przez piankę, ułatwia zdejmowanie 
pianki.
Worek foliowy, rękawiczki – ułatwiają założenie pianki.
Ręcznik

NA START

Strój startowy
Pianka 
Okularki – w razie awarii, warto mieć zapasowa parę.
Czepek
Kask
Rower 
Buty kolarskie
Bidony – na trasie kolarskiej nie będzie punktów nawadniania, na dystans 40 km 
warto mieć dwa bidony.
Woda do uzupełnienia bidonów
Naboje z powietrzem
Żele energetyczne
Taśma malarska ewentualnie izolacyjna – do przymocowania żeli do ramy roweru
Numer startowy
Buty biegowe
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Jeżeli chcesz przygotować zawody lub wypożyczyć sprzęt do organizacji:
triathlonu, duathlonu czy imprezy biegowej,
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

W naszej ofercie kompleksowe przeprowadzenie przedsięwzięcia, profesjonalne ubezpieczenia 
imprez sportowych, jak i zawodników indywidualnych,  opracowanie dokumentacji,  
projekty graficzne oraz wynajęcie: 
- strefy zmian (stojaki rowerowe oraz koszyki na sprzęt);
- namiotów różnej wielkości;
- sztucznej trawy lub wykładziny;
- sceny;
- boi kierunkowych na wodę;
- bramy startowej;
- bramy mety;
- nagłośnienia - sprzętu scenicznego.

                STREFA TRIATHLONU

tel. 500 015 445 lub 515 858 588    /    e-mail: triathlonkrasnik@gmail.com
           



www.triathlonkrasnik.pl

tel.: 500 015 445, 518 858 588 / e-mail: triathlonkrasnik@gmail.com   

DO ZOBACZENIA

Mistrzostwa Polski Strażaków PSP

22.08.2021
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