1. Organizatorem Bydgoskiej Ligi Triathlonowej są:
1.1. Stowarzyszenie Ars Athletica Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy
1.2. Towarzystwo Sportowe Tri-sport Niemcz z siedzibą w Niemczu
2. W skład cyklu wchodzą imprezy:
2.1. Enea Bydgoszcz Triathlon 7-8.07.2018
2.2. Triathlon Polska Bydgoszcz-Borówno 18-19.08.2018
3. Celem Bydgoskiej Ligi Triathlonowej jest:
3.1. Promocja miasta Bydgoszczy oraz regionu kujawsko-pomorskiego w kraju i na świecie
3.2. Wyłonienie najlepszych zawodników startujących w zawodach z cyklu Ligi Bydgoskiej
4. Warunkiem klasyfikacji w Bydgoskiej Lidze Triathlonowej jest ukończenie wyścigów na
wskazanych dystansach w imprezach wchodzących w skład ligi (dystanse sprinterskie lub
dystanse średnie)
5. Poprzez dystanse sprinterskie należy rozumieć dystans 1/8IM podczas Enea Bydgoszcz Triathlon,
oraz dystans sprint no-drafting podczas Triathlon Polska Bydgoszcz-Borówno
6. Poprzez dystanse średnie należy rozumieć dystans 1/2IM zarówno podczas Enea Bydgoszcz
Triathlon, jak i podczas Triathlon Polska Bydgoszcz-Borówno.
7. Do klasyfikacji dystansów sprinterskich Bydgoskiej Ligi Triathlonowej będą zliczane punkty
przyznawane za miejsca z dystansu 1/8IM podczas Enea Bydgoszcz Triathlon 7-8.07.2018, oraz
dystansu sprinterskiego no-drafting podczas Triathlon Polska sprint Bydgoszcz-Borówno 1819.08.2018. Do klasyfikacji na dystansie średnim będą zliczane punkty przyznawane za miejsca z
dystansu 1/2IM podczas zawodów Enea Bydgoszcz Triathlon, oraz 1/2IM Triathlon Polska
Bydgoszcz-Borówno.
8. Do klasyfikacji danego dystansu wliczane są punkty uzyskane na obu imprezach na danym
dystansie, w których uczestnik brał udział.
9. Warunkiem klasyfikacji w Bydgoskiej Ligi Triathlonowej jest ukończenie OBYDWÓCH imprez na
dystansach sprinterskich, lub średnich. Osoba startująca na jednej z imprez tylko na dystansie
sprinterskim, a w drugiej tylko na dystansie średnim nie będzie sklasyfikowana w Bydgoskiej Lidze
Triathlonowej.
10. Punkty do klasyfikacji w Lidze będą przyznawane na podstawie miejsc. Za zajęcie pierwszego
miejsca z poszczególnych imprez zarówno dla dystansów sprinterskich, jaki dystansów średnich
przyznawane będzie 1000 punktów, za ostatnie miejsce przyznawany będzie 1punkt. Miejsca
pomiędzy pierwszym, a ostatnim miejscem będą przyznawane na zasadzie proporcji zajętego
miejsca
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≈ 902 . Punkty będą

zaokrąglane do całości. W przypadku wyłonienia dwóch lub więcej uczestników o tej samej liczbie
punktów, o miejscu decydować będzie suma czasów uzyskana podczas dwóch wyścigów. Poprzez
sumę czasów dla dystansów sprinterskich należy rozumieć czas uzyskany podczas 1/8IM Enea
Bydgoszcz Triathlon w formacie hh:mm:ss zsumowany z czasem uzyskanym podczas dystansu
sprint bez daftingu Triathlon Polska Bydgoszcz-Borówno w formacie hh:mm:ss. Dla dystansów
średnich sumowanie czasów będzie przebiegało w taki sam sposób jak dla dystansów
sprinterskich, z różnicą taką, że pod uwagę będą brane czasy uzyskane na dystansach 1/2IM. Dla
przykładu zawodnik, który ukończy 1/8IM podczas Enea Bydgoszcz Triathlon w czasie 1:05:55,
oraz dystans sprinterski no-drafting podczas triathlon Polska Bydgoszcz-Borówno w czasie
00:59:55, jego łączny czas będzie wynosił 1:05:55+00:59:55=2:05:50.
11. W ramach Bydgoskiej Ligi Triathlonowej prowadzona jest klasyfikacja:
11.1.

Generalna kobiet i Generalna mężczyzn dystansów sprinterskich

11.2.

Generalna kobiet i Generalna mężczyzn dystansów średnich

12. Dla pierwszych 3 kobiet i mężczyzn dla klasyfikacji dystansów sprinterskich, oraz dystansów
średnich przewidziane są statuetki.
13. Tabela z wynikami zostanie opublikowana po zakończeniu rywalizacji Triathlon Polska BydgoszczBorówno. Dla dystansów sprinterskich dnia 18.08.2018 do godziny 14.00, dla dystansów średnich
dnia 19.08.2018 do godziny 22.00.
14. Wręczenie nagród dla zwycięzców odbędzie podczas dekoracji Triathlon Polska BydgoszczBorówno. Dla dystansów sprinterskich 18.08.2018 o godzinie 14.00, dla dystansu 1/2IM
19.08.2018 o godzinie 22.05.
15. Nagrodę może odebrać tylko osoba nagradzana w trakcie ceremonii wręczenia nagród.
16. Każda z imprez Bydgoskiej Ligi Triathlonowej posiada swój odrębny regulamin rozgrywania
zawodów.
17. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

