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PROGRAM 

Piątek, 9 sierpnia 2019 

12:00 – 20:00 Godziny otwarcia Biura Zawodów i Expo (Skwer Kościuszki) 

12:00 – 16:30 Godziny otwarcia Biura Zawodów – Wiśniowski IRONKIDS (Skwer Kościuszki) 

12:00 – 20:00 Godziny otwarcia Strefy Rodzinnej (Plaża Miejska) 

12:00 – 20:00 Godziny otwarcia TriClub Village (Marina Gdynia) 

15:00 – 18:15 Wiśniowski IRONKIDS (Plaża Miejska) 

15:00 – 21:30 Wprowadzanie rowerów do Strefy zmian – sprint i sztafety (Skwer 
Kościuszki) 

16:00 – 20:00 Welcome banquet dla dystansów: sprint indywidualne i sztafety (Plac 
Grunwaldzki koło Teatru Muzycznego) 

18:30 – 19:00 Dekoracje Wiśniowski IRONKIDS (Trybuny, Plaża Miejska) 

19:00 – 19:30 Odprawa techniczna w języku polskim – sztafety/sprint (Trybuny, Plaża 
Miejska) 

19:30 – 20:00 Odprawa techniczna w języku angielskim – sztafety/sprint (Trybuny, Plaża 
Miejska) 

 

Sobota, 10 sierpnia 2019 

08:00 – 09:30 Godziny otwarcia Strefy zmian – sprint i sztafety (Skwer Kościuszki) 

08:00 – 09:30 Godziny otwarcia depozytu – I fala sprintu (Strefa finiszera, Parking Plaża 
Miejska) 

09:00 – 20:00 Godziny otwarcia Biura Zawodów (tylko dla IRONMAN 70.3) i Expo (Skwer 
Kościuszki) 

09:00 – 20:00 Godziny otwarcia TriClub Village (Marina Gdynia) 

09:00 – 16:00 Godziny otwarcia Trybuny VIP 

10:00 – 20:00 Godziny otwarcia Strefy Rodzinnej (Plaża Miejska) 

10:00 – 12:00 I seria – sprint (Mężczyźni AG 16 – 44) 

10:00 – 11:30 Godziny otwarcia depozytu – II fala sprintu, sztafety (Strefa finiszera, Parking 
Plaża Miejska) 

12:00 – 14:00 II Seria – sprint + sztafety (Mężczyźni AG 45+, kobiety, sztafety) 
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14:00 – 16:00 Wydawanie rowerów ze Strefy zmian – sprint i sztafety (Skwer Kościuszki) 

14:30 – 15:30 Dekoracje (Trybuny, Plaża Miejska) 

16:00 – 20:00 Welcome banquet dla dystansów: IRONMAN70.3  (Plac Grunwaldzki koło 
Teatru Muzycznego) 

17:00 – 22:00 Wprowadzanie rowerów do Strefy zmian – IRONMAN 70.3 (Skwer Kościuszki) 

17:30 Prezentacja elity sportowej (Trybuny, Plaża Miejska) 

17:30 – 18:30 Odprawa techniczna w języku polskim – IRONMAN 70.3 (Trybuny, Plaża 
Miejska) 

18:30 – 19:30 Odprawa techniczna w języku angielskim – IRONMAN 70.3 (Trybuny, Plaża 
Miejska) 

 

Niedziela, 11 sierpnia 2019 

06:30 – 07:30 Godziny otwarcia Strefy zmian –  (Skwer Kościuszki) 

06:30 – 07:30 Godziny otwarcia depozytu (Strefa finiszera, Parking Plaża Miejska) 

06:30 – 19:00 Godziny otwarcia TriClub Village (Marina Gdynia) 

07:30 – 17:00 Godziny otwarcia Trybuny VIP 

09:00 – 18:00 Godziny otwarcia Strefy Rodzinnej (Plaża Miejska) 

09:00 – 17:00 Godziny otwarcia Expo (Skwer Kościuszki) 

08:00 IRONMAN 70.3 – start PRO Mężczyźni 

08:02 IRONMAN 70.3 – start PRO Kobiety 

08:10 IRONMAN 70.3 – Rolling start 

~ 11:50 Planowany finisz zwycięzcy 

~ 12:20 Planowany finisz zwyciężczyni 

13:00 Dekoracja kwiatowa (Trybuny) 

15:00 – 19:00 Wydawanie rowerów ze Strefy zmian – IRONMAN 70.3 (Skwer Kościuszki) 

16:50 Zamknięcie trasy IRONMAN 70.3 

17:00 – 18:00 Dekoracje IRONMAN 70.3 (Trybuny, Plaża Miejska) 

18:00 – 19:00 Ceremonia wręczenie slotów na IRONMAN 70.3 World Championship 
(Muzeum Marynarki Wojennej) 
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INFORMACJE  OGÓLNE 

Enea IRONMAN 70.3 Gdynia (1,9 km/90 km/21 km) 

Termin zawodów 11 sierpnia 2019 roku 

Pływanie Zatoka Gdańska (1 pętla) 

Limit ukończenia pływania 60 minut 

Rower ulice Gdyni i drogi Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (1 
pętla) 

Limit czasu ukończenia pływania i 
jazdy rowerem 

5:00 godzin 

Bieg Ulice Gdyni i Bulwar Nadmorski (3 pętle) 

Limit ukończenia zawodów 8:00 godzin 

 

Sprint Triathlon Gdynia/Sztafety (750 m/20 km/5 km) 

Termin zawodów 10 sierpnia 2019 roku 

Pływanie Zatoka Gdańska (1 pętla) 

Limit ukończenia pływania 30 minut 

Rower ulice Gdyni (2 pętle) 

Limit czasu ukończenia pływania i 
jazdy rowerem 

90 minut 

Bieg Ulice Gdyni i Bulwar Nadmorski (1 pętla) 

Limit ukończenia zawodów 2:00 godziny 

 

 

 

 

 



 

4 

 

BIURO ZAWODÓW 

Godziny otwarcia biura zawodów: 

• Aleja Jana Pawła II (Skwer Kościuszki) (lokalizacja) 

• Godziny otwarcia: 

o IRONMAN 70.3 

▪  Piątek, 9 sierpnia 12:00 – 20:00 

▪ Sobota, 10 sierpnia 9:00 -20:00 

o Sprint Triathlon Gdynia/Sztafety 

▪ Piątek, 9 sierpnia 12:00 – 20:00 

o Wiśniowski IRONKIDS 

▪ Piątek, 9 sierpnia 12:00 – 16:30 

Uwaga! Wydawanie pakietów dla dystansu Sprint i Sztafet tylko w piątek. Dla IRONMAN 70.3 tylko 
piątek i sobotę. Biuro zawodów nie będzie czynne w niedzielę 

ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO 

Do odebrania pakietu startowego niezbędne jest: 

• Przedstawienie dokumentu ze zdjęciem, w celu weryfikacji podanych w zgłoszeniu danych 

• Podpisanie Oświadczenia, udostępnionego w Biurze Zawodów 

• Posiadanie ważnej licencji 

Każdy zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego odebrania pakietu startowego oraz 
wprowadzenia/odebrania roweru do/z Strefy zmian. 

Uwaga! Do pakietu startowego dla startujących na dystansie 1/2 IRONMAN dołączane są również 
tatuaże. Należy je nakleić na lewą łydkę i lewe ramię. Tatuaże nie są obowiązkowe, ale ich 

naklejenie jest zalecane. 

Uwaga! Start w czepku znajdującym się w pakiecie startowym jest obowiązkowy 

KOSZULKA FINISHERA 

Odbiór w dniu wyścigu danego dystansu, w Strefie Finishera, na podstawie numeru startowego. 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/54%C2%B031'07.9%22N+18%C2%B033'09.3%22E/@54.5188435,18.5523756,17.58z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d54.5188611!4d18.5525833
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ODBIÓR PAKIETU DLA SZTAFET 

Pakiet startowy może odebrać kapitan bądź cała drużyna przychodząc razem do biura zwodów. 
Pakiety nie będą wydawane indywidualnie.  

Jeśli pakiet odbiera tylko jedna osoba ze sztafety, musi: 

• Podpisać oświadczenie dostępne w biurze zawodów; 

• Okazać dokument ze zdjęciem; 

• Okazać skany/zdjęcia/kserokopie dokumentów pozostałych uczestników sztafety 

• Przedstawić w formie papierowej oświadczenia podpisane przez pozostałych uczestników 
sztafety (oświadczenia pozostają w Biurze Zawodów) 

Pakiety nieodebrane w godzinach pracy Biura Zawodów nie będą wydawane, ani rozsyłane w 
innym terminie 

EXPO/OFFICAIL MERCHANDISE STORE  

Expo Enea IRONMAN 70.3 Gdynia oraz Official Merchandise Store zlokalizowane będą na Alejki Jana 
Pawła II (Skwer Kościuszki) w Gdyni. 

Godziny otwarcia: 

• Piątek, 9 sierpnia 12:00 – 20:00 

• Sobota, 10 sierpnia 09:00 – 20:00 

• Niedziela, 11 sierpnia 09:00 – 17:00 

WPROWADZANIE ROWERÓW  I ZOSTAWIENIE WORKA 

Wprowadzanie rowerów dla sprintu oraz sztafet odbywa się w piątek, 9 sierpnia, w godzinach 15:00 
– 21:30. Natomiast dla dystansu 1/2 IRONMANA w sobotę, 10 sierpnia w godzinach 17:00 – 22:00. 

Na wejściu do Strefy zmian zawodnicy zobligowani są do posiadania: 

• Sprawnego roweru, spełniającego wymagania regulaminu; 

• Kasku 

• Chipu; 

• Worki (kolor czerwony oraz niebieski) otrzymane w biurze zawodów z umieszczonymi na nimi 
naklejkami 

• Opaski na ręku, założonej przy odbiorze pakietu w Biurze Zawodów. 

Uwaga! Rower, kask, worki powinny być oklejone naklejkami załączonymi do pakietu startowego. 
Przed wejściem do strefy należy założyć kask oraz przypiąć numer startowy.  
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Chip należy nosić na kostce u nogi od momentu przekroczenia linii startu do zakończenia zawodów, a 
następnie zwrócić go przy odbiorze roweru z Strefy Zmian 

Uwaga! Zgubienie chipu w trakcie zawodów należy niezwłocznie zgłosić sędziom. W innym 
wypadku, przy odbiorze roweru, może zostać naliczona opłata w wysokości 50 Euro 

Naklejka pod siodełko 

Naklejki na 

kask 

Naklejka na worek  

depozytowy 
Naklejka na worek  

niebieski 
Naklejka na worek  

czerwony 



 

7 

 

ROWERY 

Dozwolone są tylko kolarskie rowery szosowe, rowery triathlonowe, oraz rowery czasowe. 

Zapis nie dotyczy sprintu oraz sztafet. 

 

 

Zawody w konwencji bez draftingu. Każdy zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego 
wprowadzenia i odebrania roweru do/ze Strefy Zmian. 
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ODPRAWA TECHNICZNA 

Odprawa techniczna odbędzie się na trybunach przy linii mety, na Plaży Miejskiej. Zawodnicy 
zajmują miejsca na trybunach 

Sprint i Sztafety 

9 sierpnia, piątek 

• 19:00 – odprawa techniczna w języku polskim 

• 19:30 – odprawa techniczna w języku angielskim 

10 sierpnia, sobota 

• 17:30 – odprawa techniczna w języku polskim 

• 18:30 – odprawa techniczna w języku angielskim 

WORKI I STREFY ZMIAN 

 

Do niebieskiego worka schowaj wszystko to co będzie potrzebne na etapie rowerowym: kask, pasek z 
numerem startowym, buty kolarskie. 

Do czerwonego worka schowaj wszystko to co będzie potrzebne na etapie biegowym: buty do 
biegania, czapka. 

Do Strefy Zmian wchodzą tylko i wyłącznie zawodnicy. 
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Przy wejściu do Strefy Zmian obsługa foto zrobi każdemu zawodnikowi zdjęcie wraz z rowerem. 

Przy wejściu do Strefy Zmian sędziowie weryfikują stan techniczny roweru. W przypadku stwierdzenia 
niesprawności lub niezgodności z regulaminem mogą odmówić wejścia do Strefy. W kwestiach 
spornych ostateczne rozstrzygnięcie jest w gestii sędziego. 

Przy wejściu do Strefy Zmian sędziowie sprawdzają zgodność numerów – kask/rower; zawodnik bez 
kasku na głowie nie ma prawa wejść do Strefy. Kask należy zostawić w worku (nie na rowerze!), buty 
SPD mogą być wpięte w rower. 

UWAGA! W dniu zawodów, po ukończeniu pływania i przebraniu, wszystkie rzeczy z etapu 
pływackiego należy umieścić w worku i wrzucić do kosza w strefie zrzutu. Organizator nie bierze 
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza workiem. 

UWAGA! Wnoszenie worków w dniu startów nie będzie możliwe. 

GODZINY OTWARCIA STREFY ZMIAN DLA POSZCZEGÓLNYCH  DYSTANSÓW 

Sprint i Sztafety: 

• Piątek, 9 sierpnia, 15:00 – 21:30 

• Sobota, 10 sierpnia, 8:00 – 9:30 – tylko sprawdzanie roweru, dopompowanie kół oraz 
wniesienie bidonów 

IRONMAN 70.3 

• Sobota, 10 sierpnia, 17:00 – 22:00  

• Niedziela, 11 sierpnia, 6:00 – 7:30 – tylko sprawdzanie roweru, dopompowanie kół oraz 
wniesienie bidonów 

W dniu startu w Strefie czynny będzie serwis Shimano oraz dostępne będą pompki do uzupełnienia 
powietrza w kołach. 

Niedozwolone jest stosowanie pokrowców na rowery i rzeczy, które mogą robić za 
pokrowiec” (ręczniki, koszulki, itp.) 
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WELCOME BANQUET 

Welcome Banqeut dla zawodników dystansu sprint oraz w sztafetach odbędzie się w piątek, 
9 sierpnia, w godzinach 16:00 – 20:00, natomiast dla zawodników dystansu 1/2 IRONMAN 
poczęstunek odbędzie się w sobotę, 10 sierpnia, w godzinach 16:00 – 20:00. 

Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego kuponu dla osób towarzyszących w Biurze 
Zawodów. Koszt dodatkowego kuponu to 20 zł (dystans sprint i sztafety) oraz 50 zł (dystans 
½ IRONMAN) 

UWAGA! Przed opuszczeniem Biura Zawodów prosimy o sprawdzenie zawartości koperty. 
Po odejściu od stanowiska reklamacje nie będą uwzględniane.                                                                     

DEPOZYT 

Depozyt będzie zlokalizowany w Stefie Finishera na parkingu przy ulicy Zawiszy Czarnego 
(koło Teatru Muzycznego). Rzeczy do depozytu będą przyjmowane tylko w oklejonym 
numerem w workach depozytowych. 

 

Godziny otwarcia depozytu 

• Sobota, 10 sierpnia: 8:30 – 9:30 I fala sprintu, 10:00 – 11:30 II fala Sprintu i Sztafety 

 Depozyt po zawodach jest czynny do godziny 15:00  

• Niedziela, 11 sierpnia: 6:00 – 7:30 IRONMAN 70.3 

Depozyt po zawodach jest czynny do godziny 17:00 
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ORGANIZACJA STARTU 

IRONMAN 70.3 

 

Rolling start – organizacja: start podzielony na strefy czasowe (deklarowany czas ukończenia 
pływania). Zawodnicy ustawiają się w strefie, zgodnej z planowanym czasem ukończenia 
pływania, niezależnie od płci/kategorii wiekowej 

Od 8:10, w kolejności od najszybszej do najwolniejszej strefy, do wody będą wpuszczane 
ośmioosobowe grupy w odstępach dziesięciu sekund.  

UWAGA! Kategoria wiekowa nie determinuje godziny startu. Wyboru strefy dokonuje 
zawodnik w strefie startu. 
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PUNKT ODŻYWIANIA 

Na punktach odżywiania zawodnicy otrzymają: 

• Trasa rowerowa – woda Cisowianka, izotonik Enervit, baton 

• Trasa biegowa – woda Cisowianka, izotonik oraz żel Enervit, RedBull, owoce, baton 

Gąbki zlokalizowane będą na końcu bufetu, zaraz za drugim stołem z wodą 

Kosze na odpady umiejscowione są w odległości 10 metrów za toaletami. 

Umiejscowienie punktów odżywiania: 

Sprint i sztafety 

Trasa biegowa – al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 3 km 

IRONMAN 70.3 

Trasa rowerowa – Koleczkowo - 25 km, Szemud - 50 km, Bojano - 75 km 

Trasa biegowa  ul. Borchardta, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, bulwar nadmorski. 
Odległość między punktami wynosi średnio 2,43 km. 
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REZYGNACJA Z UDZIAŁU W ZAWODACH 

Zawodnicy, którzy zdecydują się na rezygnację z udziału w trakcie trwania zawodów, 
zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie sędziów oraz zwrócenia 
chipu sędziom w Strefie Zmian. 

Niezastosowanie się do tej zasady, może doprowadzić do czasowego lub stałego wydalenia z 
innych imprez. 

ODBIÓR ROWERÓW I WORKÓW ZE STREFY ZMIAN 

Odbiór rowerów i worków odbywa się w sobotę, 10 sierpnia, w godzinach 14:00 – 16:00, dla 
dystansu sprinterskiego i sztafet, oraz w niedzielę, 11 sierpnia w godzinach 15:00 – 19:00 dla 
dystansu 1/2 IRONMAN. 

Aby odebrać sprzęt ze strefy zmian należy posiadać: 

• Opaskę; 

• Numer startowy; 

• Chip. 

Chip należy zwrócić przy odbiorze roweru ze Strefy Zmian, koło wyjścia ze strefy. 

UWAGA! Nieodebrany w wyznaczonych godzinach sprzęt zostanie przewieziony do 
magazynu Organizatora, a zawodnik pokryje koszty magazynowania sprzętu oraz wysyłki. 

UWAGA! Zgubienie lub podejrzenie kradzieży sprzętu należ niezwłocznie Organizatorowi 
przed opuszczeniem Strefy Zmian. Wszelki późniejsze zgłoszenie Organizator ma prawo 
pozostawić bez rozpatrzenia. 

KOSZULKA FINISHERA 

Koszulki Finishera będą do odbioru po przekroczeniu linii mety w Strefie Finishera. Dotyczy 
to zarówno startów indywidualnych oraz sztafet. 

• Starty indywidualne – odbiór na podstawie rozmiaru koszulki umieszczonego na 
numerze startowym 

• Sztafety – odbiór na podstawie rozmiaru koszulki umieszczonego na numerze 
startowym, każdy uczestnik sztafet odbiera koszulkę indywidualnie 

UWAGA! Nie ma możliwości wymiany rozmiarów koszulek. 
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WORLD CHAMPIONSHIP 

W ramach Enea IRONMAN 70.3 Gdynia odbędą się kwalifikacje do Mistrzostw Świata 
IRONMAN 70.3 Series. Do wygrania będzie 40 slotów na MŚ, które odbędą się w Taupo, w 
Nowej Zelandii, w 2020 roku. 

Mistrzostw Świata IRONMAN 70.3 Series 2020 odbędą się w dniach 28-29 listopada 2020. 
Wyścig kobiet odbędzie się w sobotę, a mężczyzn w niedzielę.  

Koszt: 500 USD + 8% opłaty manipulacyjnej. 

TRANSMISJA LIVE 

Transmisja live z Enea IRONMAN 70.3 Gdynia będzie dostępna na profilu Enea IRONMAN 
70.3 Gdynia na Facebooku. 

CEREMONIA DEKRORACJI 

Ceremonia dekoracji odbędzie się w sobotę, 10 sierpnia o godzinie 14:30 dla dystansu 
sprinterskiego i sztafet, oraz w niedzielę, 11 sierpnia o godzinie 17:00 dla dystansu 1/2 
IRONMAN. Ceremonia odbędzie się na trybunach na Plaży Miejskiej. Statuetki, które z 
uzasadnionych przyczyn nie zostaną odebrane w trakcie dekoracji, będą do odbioru w biurze 
Organizatora w Warszawie do 10 września 2019 roku. 

UWAGA! Nieodebrane statuetki nie będą wysyłane. 

WYNIKI 

Wyniki dostępne będą po zawodach na stronie www.ironmangdynia.pl oraz na datasport.pl 

PARKING 

Zalecenie parkingi 

• Parking pod Placem Grunwaldzkim 

• Parking podziemny Centrum Handlowe Batory 

• Parking Kamienna Góra 

• Parking Waterfront 

• Parking Polanka Redłowska 

• Parking Centrum Handlowe Riviera 
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TAXI FREE NOW 

FREE NOW Lite to najniższa cena w mieście i gwaracnja ceny. Wystarczy wpisać dokąd chcesz 
jechać, a aplikacja pokaże Ci ile zapłacisz za kurs.  

Aby zamówić FREE NOW Lite, wystraczy porbrać aplikajcę FREE NOW i wybrać opcję Lite 

Postój taksówek, podczas Enea IRONMAN 70.3 Gdynia, będzie zlokalizowany koło fontanny 
na Skwerze Kościuszki od strony Sea Towers. 

Na czas trwania zawodów, postój taksówek zamknięty.   

GRAWEROWANIE MEDALU 

Osoby, które wykupiły usługę grawerowania medalu, mogą ją zrealizować na podstawie 
numeru startowego. Do punktu grawerowania należy zgłosić się z numerem startowym oraz 
z medalem. 

Usługę można również dokupić w niedzielę, na stanowisku Grawerbus. 

AFTER PARTY 

After Party rozpocznie się 11 sierpnia o godzinie 20:00 w Klubie Pokład (al. Jana Pawła II 11). 
W pakiecie startowym będzie znajdowała się podwójna wejściówka, z którą będzie można 
wejść na After Party. 

INFORMACJE DODATKOWE 

• Używanie urządzeń elektronicznych, takich jak iPody, MP3, telefony komórkowe ze 
słuchawkami, jest zabronione i grozi dyskwalifikacją. 

• Korzystanie z pomocy kibiców oraz ich asysty na trasie rowerowej lub biegowej 
prowadzi do dyskwalifikacji zawodnika. 

• Wbieganie na metę w towarzystwie dzieci i bliskich jest zakazane i grozi 
dyskwalifikacją zawodnika. 

• Wyrzucanie śmieci poza wyznaczoną strefą zrzutu – kara czasowa. 

• Podczas etapu pływackiego zaleca się stosowanie pianek (nie jest one jednak 
wymagane – w przypadku, gdy temperatura wody wynosi powyżej 16°C). 

• W przypadku, gdy temperatura wody wynosi poniżej 16°C – pianki są obowiązkowe 

• Niedozwolone jest stosowanie pokrowców na rowery i rzeczy, które mogą robić za 
„pokrowiec” (ręczniki, koszulki, itp.) 
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