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WSTĘP

POWODZENIA!

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Jako organizatorzy jesteśmy wyjątkowo podeskcytowani tym, że
znowu możemy się spotkać na naszych zawodach. 
Dołożymy wszystkich starań, aby zawody spełniły Twoje
oczekiwania, a rywalizacja przebiegła w najlepszym duchu
sportowym.

Mamy nadzieję, że ten racebook rozwieje Twoje wszystkie
wątpliwości dotyczące startu. Przeczytaj go uważnie, a nam
pozostaje Ci tylko życzyć...



HARMONOGRAM

SOBOTA 17. 07

NIEDZIELA 18. 07

16:00 - 20:00 - ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH
14:00 - 20:00 - EXPO

06:00 - 09:00 - odbiór pakietów startowych
06:30 - 09:15 - wprowadzanie rowerów do strefy zmian
9:30 - odprawa techniczna (okolice startu)
10:00 - start dystansu 1/8IM
11:30 - start dystansu 1/4IM
11:00 - pierwszy zawodnik na mecie (dystans 1/8IM)
13:30 - pierwszy zawodnik na mecie (dystans 1/4IM)
14:30 - 16:00 - wyprowadzanie rowerów ze strefy zmian
16:00 - dekoracja zawodników (Rynek w Mstowie)



DOJAZD

Dojazd do samej strefy zawodów będzie możliwy jedynie od ulicy głównej.
Zapoznajcie się z ulokowaniem parkingów na kolejnych stronach.

KOPALNIA ZAWADA - UL. POLNA, MSTÓW/ZAWADA

P1

P2

ZAWODY

https://goo.gl/maps/DiXitL6D5yocJe9s5
https://goo.gl/maps/DiXitL6D5yocJe9s5


STREFA ZAWODÓW

START

META 
STREFA ZMIAN

Zamknięty w
godzinach 
9:00 - 14:30

EXPO PARKING
 

BIURO ZAWODÓW

KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZOBACZYĆ LOKALIZACJĘ

KOPALNIA ZAWADA - UL. POLNA, MSTÓW/ZAWADA

https://goo.gl/maps/DiXitL6D5yocJe9s5
https://goo.gl/maps/DiXitL6D5yocJe9s5
https://goo.gl/maps/DiXitL6D5yocJe9s5


PARKINGI

PARKING 1

P

P

KLIKNIJ TU, ABY ZOBACZYĆ LOKALIZACJĘ PARKINGU

KLIKNIJ TU, ABY ZOBACZYĆ LOKALIZACJĘ PARKINGU

PARKING 2

UWAGA!
Dojazd do parkingu tylko od
strony ul. głównej.
Parking 1 będzie całkowicie
wyłączony z możliwości
wjazdu/wyjazdu w godzinach
9:00 - 14:30 (do godziny otwarcia
ruchu na trasie kolarskiej)
jeśli wiesz, że będziesz chciał w
tym czasie używać auta -
skorzystaj z parkingu nr 2

Parking 2 znajduje się na
nawrotce trasy biegowej i jest
oddalony od strefy zawodów o  
ok. 1800m. 
Będzie on otwarty przez cały
czas trwania zawodów. 

STREFA ZAWODÓW

trasa biegowa

https://goo.gl/maps/FZE9vG5vYKPpbDta7
https://goo.gl/maps/S6c8mW2iwX2p3HWv8


PRZED ZAWODAMI

ODBIÓR PAKIETU

WSTAWIANIE ROWERU DO STREFY ZMIAN

Pakiet możesz odebrać dzień wcześniej w godzinach 16:00 - 20:00 lub w dniu
zawodów od godziny 6:30 do 9:00. Prosimy, nie czekaj do ostatniej chwili! To
znacznie ułatwi sprawne wydanie pakietów startowych.
Do odbioru pakietu najlepiej zabierz ze sobą dokument potwierdzający Twoją
tożsamość. 
W pakiecie otrzymasz numery startowe, czip, czepek, gadżety partnerskie
oraz koszulkę (jeśli ją wybrałeś przy zapisach.)

Rower z numerem startowym na
sztycy
kask z numerami startowymi
buty rowerowe/biegowe
numer startowy na pasku
sprawdź czy masz czip na nodze!

Przed wstawieniem roweru przygotuj sobie
wszystkie rzeczy, które potrzebne Ci są do
strefy zmian:



OFICJALNY SPONSOR IMPREZY

MSTÓW TRIATHLON



TRASA PŁYWACKA

1/8 IM - 1 PĘTLA
1/4 IM - 2 PĘTLE

START / FINISH

Start odcinka pływania odbywa się z
brzegu.
Ze względu na małą ilość zawodników,
szerokie miejsce startu i rozdzielne starty
dystansu 1/8 i 1/4IM nie stosujemy rolling
startu.
Bojki mijamy prawą ręką, płynąc zgodnie z
ruchem wskazówek zegara. 
Dystans 1/8 IM przepływa 1 pętlę kierując
się po boi nr 4 do finishu etapu
pływackiego.
Dystans 1/4IM przepływa 2 pętle, kierując
się po pierwszej pętli, kolejny raz na boje
nr 1 (bez wychodzenia z wody po pierwszej
pętli!)
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DO STREFY

TRASA ROWEROWA

Po pływaniu i wyjściu ze strefy zmian, kierujemy się w lewo na pętlę rowerową.
na mapie powyżej zostały wykrzyknikiem zaznaczone miejsca niebezpieczne.
Uważaj w miejscu zjeżdzania do strefy zmian i wjazdu do strefy zmian - pętla
będzie zakrętem w prawo, a strefa zmian drogą prosto. 
Po przejechaniu odpowiedniej ilości pętli (2 dla dystansu 1/8IM i 4 dla dystansu
1/4IM) kierujemy się dalej na część biegową.

1/4 IM - 4 PĘTLE
1/8 IM - 2 PĘTLE

STREFA ZMIAN PĘTLA



TRASA BIEGOWA

Po wybiegnięciu ze strefy zmian kierujemy się prosto drogą asfaltową. 
Uwaga! Biegniemy lewą stroną! Po nawrotce kierujemy się drugą stroną ulicy aż
do wbiegu do lasu, gdzie okrążamy jezioro. 
Po 1 pętli, na wysokości strefy zmian, dystans 1/8IM zbiega na metę, a dystans
1/4IM wbiega na kolejną pętle.  
To już koniec! Zrobiłeś to! jesteś na mecie! Możesz się cieszyć relaksem w
strefie zmian :) 

ME
TA

1/4 IM - 2 PĘTLE
1/8 IM - 1 PĘTLA

STREFA ZMIAN



ODBIÓR ROWERÓW I PRYSZNICE

Z PRYSZNICY MOŻNA
SKORZYSTAĆ NA OBIEKCIE
STADIONU LKS WARTA
MSTÓW - PRZY PARKINGU
NR 2 KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ, JAK DOJECHAĆ

P

PRYSZNICE

ODBIÓR ROWERÓW

Odbiór rowerów będzie możliwy po zakończeniu etapu kolarskiego przez
ostatniego zawodnika (najpóźniej ok. 14:30).
Do odbioru pakietów weź ze sobą swój numer startowy.
Pamiętaj, by po odebraniu roweru nie utrudniać innym ich dalej trwającej
rywalizacji.

https://goo.gl/maps/oJJiku23CG4yN5A17


OFICJALNY SPONSOR IMPREZY

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE
MBI FIGLAROWICZ



DEKORACJA

DEKORACJA NAJLEPSZYCH
ZAWODNIKÓW BĘDZIE ODBYWAĆ
SIĘ OD GODZINY 16:00 NA RYNKU
W MSTOWIE. 
DLACZEGO TAM? CHCEMY JAK
NAJBARDZIEJ DOCENIĆ GMINĘ
MSTÓW, BEZ KTÓREJ TYCH
ZAWODÓW BY NIE BYŁO. A WAM
POKAZAĆ, JAK PIĘKNE JEST TO
MIEJSCE. 

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ, JAK DOJECHAĆ

https://goo.gl/maps/1tfCMCjRYEcyaTka7



