Triathlon korespondencyjny - zasady rywalizacji
Cel
Cykl Imprez „Triathlon korespondencyjny” jest ZABAWĄ, mającą na celu walkę z monotonią
treningową okresu zimowego.
Cykl Imprez „Triatlon korespondencyjny” rozegrany zostanie w okresie 6 miesięcy od 1 listopada
2018 do 30 kwietnia 2019. Cykl imprez składać się będzie z 6 Zawodów. Każdy Uczestnik może
wystartować maksymalnie w jednych Zawodach w ciągu miesiąca.
Zawody
Triathlon korespondencyjny rozgrywany będzie raz w miesiącu na następujących dyscyplinach i
dystansach:
Pływanie – 400 metrów na basenie 25m
Rower – 10 km w terenie otwartych (szosa, trenażer, mtb) – pomiar GPS lub możliwość urządzenia
(zmierzona odległość)
Bieg – 4 km w terenie otwartym lub bieżnia – pomiar GPS (np. stadion) lub możliwość urządzenia
(zmierzona odległość)
Start w Zawodach
Start w Zawodach rozumiany jest jako jednorazowe zgłoszenie swojego wyniku poprzez przesłanie go
na swoje indywidualne konto z wykorzystaniem danych otrzymanych w drodze rejestracji na podany
adres email. Przesłany wynik dyscypliny (czasu ukończenia) należy potwierdzić poprzez przesłanie
zdjęcia zegarka z wynikiem. Zdjęcie powinno pokazywać dwa pola: dystans dyscypliny oraz czas
pokonania dystansu. Wyniki Zawodów zgłaszane są pojedynczo dla danej dyscypliny.
Przesłanie wyniku Triathlonu w danym miesiącu jest ostateczne i uniemożliwia jego zmianę. Kolejny
start możliwy jest dopiero w następnym miesiącu.
Nie ma znaczenia kolejność dyscyplin ani dzień ich przesłania. Jednakże, aby triatlon w danym
miesiącu został zaliczony w danym miesiącu należy przesłać starty we wszystkich 3 dyscyplinach.
Zawodnicy chcący wziąć udział w triathlonie zgłaszają swój udział poprzez logowanie się na stronie
www.tri-post.pl i opłacenie przelewem opłaty startowej w wysokości 5zł za jeden start (lub 30zł za
cały sezon). Opłata przekazywana jest w całości na rzecz stypendystów Nidzickiego Funduszu
Lokalnego. Numer konta do przelewu: 10 8834 0009 2001 0000 5005 0004, tytułem: "Opłata za
Triathlon Korespondencyjny 2018/2019"
Strona daje możliwość tworzenia rankingów, porównywania wyników, tworzenia grup rywalizacji etc.
Triatlon korespondencyjny ze względu na swój charakter jest formą koleżeńskiej rywalizacji czynimy
więc założenie, że wyniki podawane przez uczestnika będą prawdziwymi wynikami.

