
 
REGULAMIN ZAWODÓW „KTO PIERWSZY, TEN LEPSZY”  

(dalej zwanymi Zawodami „Kto pierwszy, ten lepszy”) 

1. Postanowienia Ogólne 

1.1. Organizatorem Zawodów jest Event Expert sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, przy 
ul. Browarnej 86-87, 82-300 Elbląg. 

1.2. Niniejsze Zawody nie są grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 
roku o grach losowych i zakładach wzajemnych. 

1.3. Nagrodami w Zawodach „Kto pierwszy, ten lepszy” są: samochód osobowy SUV 
Peugeot 3008, pianka marki Arena Sams Carbon oraz urządzenie firmy Garmin 
Fenix 5x 

1.4. Zawody „Kto pierwszy, ten lepszy” odbędą się w dniu 16.07.2017 w Płocku przy 
ul. Stary Rynek, zaraz po dekoracji zwycięzców finałowego etapu zawodów 
sportowych cyklu GARMIN Iron Triathlon 2017. 

1.5. Uczestnictwo w Zawodach jest dobrowolne. 

 

2. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zawodach „Kto pierwszy, ten lepszy”. 

2.1. Do udziału w Zawodach „Kto pierwszy, ten lepszy” uprawnione będą osoby, które 
ukończą do dnia 16.07.2017 r. minimum 4 (cztery) z 5 (pięciu) zawodów z cyklu 
GARMIN Iron Triathlon 2017 (21.05.2017 w Piasecznie, 04.06.2017 w Ślesinie, 
18.06.2017 w Elblągu, 02.07.2017 w Stężycy, 16.07.2017 w Płocku). 

2.2. Każdej z osób, która zgodnie z regulaminem zawodów, o jakich mowa w pkt 2.1. 
ukończy do dnia 15.07.2017 minimum 3 (trzy) z 4 (czterech) zawodów z cyklu GARMIN 
Iron Triathlon 2017 (21.05.2017 w Piasecznie, 04.06.2017 w Ślesinie, 18.06.2017 w 
Elblągu, 02.07.2017 w Stężycy), przed startem w zawodach w Płocku zostaną wydane, 
z zachowaniem zasady wyrażonej w pkt 4.1 poniżej, dwa kupony konkursowe („kupon 
dla organizatora” oraz „kupon dla uczestnika”). 

 

3. Zasady uczestniczenia w Zawodach „Kto pierwszy, ten lepszy”. 

3.1. Osoba, o jakiej mowa w punkcie 2, która jest zainteresowana udziałem w 
Zawodach musi wypełnić kupon dla organizatora i kupon dla uczestnika, podając w 
każdym z nich te same informacje: 

3.1.1. swoje imię i nazwisko, numer startowy w ostatnich zawodach, o jakich mowa w 
pkt 2, chyba, że zawodnik nie będzie startował w finałowej edycji cyklu Garmin Iron 
Triathlon 2017. 

3.1.2. przewidywany czas końcowy osoby sklasyfikowanej na dwusetnym miejscu na 
dystansie ¼ Ironmana w trakcie zawodów w Płocku 16.07.2017, wyrażony w 
godzinach, minutach i sekundach (czas końcowy obejmujący zawodników 



indywidualnych kobiet i mężczyzn, podany przez firmę STS Timing do godziny 16:30 
w dniu imprezy). 

3.2. Kupony muszą zostać uzupełnione w identyczny sposób, zgodnie z prawdą. W 
przypadku wykrytych różnic w treści kuponu dla organizatora oraz kuponu dla 
uczestnika lub wpisanych nieprawdziwych danych, Uczestnik zostanie 
zdyskwalifikowany. 

3.3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Zawodów wykluczyć z udziału 
w Zawodach Uczestników działających w sposób sprzeczny z niniejszym 
Regulaminem, w tym odmówić przyznania im nagrody. Uprawnienie to dotyczy w 
szczególności w przypadku fałszerstwa, niepoprawnego zgłaszania udziału w 
Zawodach (niezgodnym z punktem 3.1.), próby wpływania na przyznanie nagród w 
sposób niedozwolony lub podejmowania przez Uczestników innych działań 
sprzecznych z koncepcją i celem Zawodów oraz niniejszym Regulaminem. 

3.3. Komisję sędziowską stanowią przedstawiciele firm: GARMIN Polska, Peugeot 
Polska oraz Event Expert. 

 

4. Wydanie i przyjęcie kuponów konkursowych. 

4.1. Kupony konkursowe będą wydawane w sobotę, 15.07.2017 w godz. 16:00-20:00 
i w niedzielę, 16.07.2017 w godz. 08.00 – 10.00 w Biurze Zawodów. 

4.2. Wypełniony kupon dla organizatora należy wrzucić do urny konkursowej 
znajdującej się w Biurze Zawodów, drugi („kupon dla uczestnika”) zostawia dla siebie.  

4.3. Wypełnione kupony będą można wrzucać do urny wyłącznie w sobotę, 15.07.2017 
w godz. 16:05-20:05 lub w niedzielę, 16.07.2017 w godz. 08:05 – 10:05. 

 

5. Wyłonienie Zwycięzców Zawodów „Kto pierwszy, ten lepszy”. 

5.1 Wyłonienie zwycięzcy Zawodów „Kto pierwszy, ten lepszy” odbędzie się w trzech 
etapach: 
Etap I - Uczestnicy wrzucają do urny kompletnie wypełniony kupon zgodnie z 
wytycznymi z pkt 3 i 4. 

Etap II – Komisja sędziowska porównuje czas końcowy obejmujący zawodników 
indywidualnych kobiet i mężczyzn, którzy zajęli 200 miejsce w zawodach w Płocku w 
dniu 16.07.2017 r., podany przez firmę STS Timing do godziny 16:30 w dniu imprezy 
(oficjalne wyniki zawodów) z czasami podanymi na kuponach wrzuconych do urny. 
Trzech Uczestników, których wskazania czasu na kuponach konkursowych będą 
najbardziej zbliżone do oficjalnych wyników zawodów, przejdą do etapu III. Dopuszcza 
się możliwość zakwalifikowania do III etapu większej ilości osób, ale tylko w przypadku, 
jeśli podane przez nich czasy będą identyczne jak trzy najbardziej zbliżone wskazania, 
o jakich mowa w zdaniu poprzednim. 

Etap III: Zwycięzcy etapu II zmierzą się w Zawodach „Kto pierwszy ten lepszy”. 
Zwycięzcą Zawodów zostaje osoba, która w najkrótszym czasie ukończy wszystkie 
następujące bezpośrednio po sobie (Ukończenie danego zadania nie powoduje 



zatrzymania stopera mierzącego czas, do czasu rozpoczęcia kolejnego zadania) 
zadania sprawnościowe to jest: 

- zapięcie przedniego koła w jednym z trzech (lub więcej, rowerów będzie tyle ilu 
Uczestników III Etapu) przygotowanych przez organizatora rowerów na przednim 
widelcu rowerowym (tak, aby można było nim zakręcić, a po podniesieniu roweru, koło 
nie wypadło z przedniego widelca rowerowego). Pierwszeństwo wyboru roweru ma 
osoba, której wskazania były najbardziej zbliżone do oficjalnych wyników zawodów, 

 
- spakowanie 10 (dziesięciu) produktów marki PowerBar do plecaka marki Arena 
(produkty PowerBar będą znajdowały się w zamrażarce marki Beko), 

 
- założenie na nadgarstek zegarka GARMIN w taki sposób, aby nie spadł on z 
kończyny górnej w chwili podnoszenia jej do góry. Podniesienie kończyny górnej, czyli 
uniesienie jej nad głowę sygnalizuję zakończenie wykonania zadań przez danego 
Uczestnika. 

5.2. Ostateczne wyniki III Etapu podaje komisja sędziowska, po sprawdzeniu, czy 
zadania zostały ukończone w prawidłowy sposób. Decyzja komisji jest ostateczna. 

 

6. Postanowienia końcowe. 

6.1. W przypadku wygranej, Zwycięzca zobowiązuje się do zapłaty zryczałtowanego 
podatku dochodowego z tytułu wygranych (10% od wartości nagrody) oraz jej odbioru 
w terminie do 16.08.2017. 

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień 
Regulaminu, w tym terminu przeprowadzenia Zawodów i wyłonienia Zwycięzców. 
 


