
 

REGULAMIN 
„Duathlon” 

W ramach 44 Biegu Jesiennego im. red. Tomasza Hopfera 
w Parzymiechach 

Duathlon składać się będzie z wyścigu crossowego na rowerze na dystansie 36 km (sobota, 
17.09.2022r) oraz biegu głównego na dystansie 10 km (niedziela, 18.09.2022r).   

Termin i miejsce 

• 17.09.2022r. sobota, cross rowerowy - start godz. 14.00     

• 18.09.2022r. niedziela, bieg główny- start godz.14.00  

• Boisko sportowe Sokół Parzymiechy, w Parzymiechach ul. Kasztanowa 5.  

Organizator 

• Ognisko TKKF „Zryw” w Parzymiechach,   

Instytucje wspierające 

• Urząd Gminy Lipie 

• GOK w Lipiu.  

Cel imprezy 

• Propagowanie idei trzeźwości poprzez rekreację ruchową. 

• Popularyzacja i upowszechnianie wypraw rowerowych jako zdrowej formy sportu i wypoczynku. 

• Poznawanie walorów malowniczych lasów i pól w Parzymiechach. 

• Zdrowa rywalizacja i sprawdzenie swoich sił w jeździe na rowerze w trudnych warunkach terenowych. 

• Promocja Gminy Lipie i NZOZ OTU w Parzymiechach (pow. Kłobuck, woj. śląskie) 

• Propagowanie zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród 

lokalnej społeczności. 

Trasa i dystans 

• DUATHLON: 

o Cross rowerowy - 36 km: 5 % asfalt, 20% drogami polnymi i 75 % drogami leśnymi. 

o Bieg–10 km: 80% droga asfaltowa, 15% droga polna, 5% droga szutrowa. 

• Każdy uczestnik crossu rowerowego (start sobota) oraz biegu głównego (start niedziela) zostanie 



 

automatycznie sklasyfikowany w ramach Duathlonu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.  

• Nie jest wymagane żadne działanie z tym związane. 

Klasyfikacja końcowa 

• Najszybszych 5 kobiet oraz najszybszych 5 mężczyzn zostanie wyłonionych na podstawie sumy 

uzyskanych czasów, z crossu rowerowego 36 km oraz biegu głównego 10 km. Przewidziane są puchary 

oraz nagrody rzeczowe .  

• Zostaną również nagrodzone 3 najszybsze kobiety oraz 3 najszybszych panów, z terenu gminy Lipie. 

 

Kwestie sporne 

• Rozstrzyga organizator zawodów, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.  

• Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu BIEGU 

GŁÓWNEGO w niedzielę.  

• Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia. 

Należy bezwzględnie przestrzegać zapisów regulaminów składowych dyscyplin Duathlonu.  

Zapisy 

Cross rowerowy:  

https://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=791 

Bieg główny:  

https://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=792 

 

Koordynator DUATHLONU 

• Andrzej Wieloch 

• bieghopfera@o2.pl 

• Tel. 607 754 699 

 

 


