SZANOWNI PAŃSTWO,
To już tradycja, że na początku sierpnia spotykamy się w Gdyni,
by wspólnie przeżywać emocje związane ze zdrową rywalizacją „ludzi z żelaza”. Na weekend upływający pod znakiem Enea
IRONMAN 70.3 Gdynia czekają wszyscy: od tysięcy zawodników
po mieszkańców, którzy gorąco dopingują na trasie. Niepowtarzalny klimat zawodów oraz tłumy uśmiechniętych sportowców
sprawiają, że nasze miasto zyskuje dodatkowy blask. Tym samym potwierdza się, że hasło „Gdynia kocha triathlon” jest nieprzypadkowe.
Triathlon to dyscyplina, która wymaga cierpliwości podczas
treningów i ciągłego samodoskonalenia. Równie harmonijnie
rozwija się Gdynia, dzięki czemu uważana jest za jedno z najlepszych w Polsce miast do życia. Drodzy zawodnicy, mam nadzieję, że będziecie czuć się u nas, jak w domu
Wierzę, że start w Gdyni będzie fantastycznym przeżyciem i dostarczy mnóstwo satysfakcji. Powodzenia!
Wojciech Szczurek
Prezydent Gdyni

LADIES AND GENTLEMEN,
It is already a tradition that at the beginning of August we meet
in Gdynia to experience together emotions related to healthy competition of “iron people”. For the weekend, under the sign of Enea
IRONMAN 70.3 Gdynia, everyone is waiting: from thousands of competitors to residents who will cheer up along the route. The unique
atmosphere of the competition and the crowds of smiling athletes
make our city gaining an extra glow. Thus, it is confirmed that the
slogan “Gdynia loves triathlon” is not accidental.
Triathlon is a discipline that requires patience during training and
continuous self-improvement. Gdynia is also developing harmoniously, thanks to which it is considered one of the best cities to live in
Poland. Dear athletes, I hope you will feel at home with us.
I believe that the start in Gdynia will be a fantastic experience and
will provide a lot of satisfaction. Good luck!
Wojciech Szczurek
The Mayor of Gdynia

DODAJEMY ENERGII
POLSKIEMU TRIATHLONOWI

Wszystkim zawodnikom życzymy energii
do działania i jak najlepszych wyników!
zapraszamy do strefy enei
na plaży miejskiej w gdyni!
ENEA.PL

SZANOWNI PAŃSTWO,
LADIES AND GENTLEMEN,

Enea IRONMAN 70.3 Gdynia to wyjątkowe wydarzenie, przyciągające najlepszych zawodników triathlonu z całego świata i kibiców, którzy
świetnie dopingują do walki o jak najlepsze wyniki.
Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się koncernem surowcowo-energetycznym, niezwykle
bliski jest nam więc triathlon, kombinacja trzech
dyscyplin: pływania, jazdy na rowerze i biegu,
które wymagają energii i konsekwencji w treningu. To podziwiamy w zawodnikach, i zawodowcach, i amatorach. Cieszy nas, że możemy
im w tej walce towarzyszyć i ich wspierać. Enea
IRONMAN 70.3 Gdynia to także wiele atrakcji dla
kibiców i mieszkańców Gdyni. Także w tym roku
przygotowaliśmy wiele atrakcji dla osób odwiedzających miasto w trakcie Enea IRONMAN 70.3
Gdynia. Coraz większa popularność triathlonu i
Enea IRONMAN 70.3 Gdynia to dla nas powód do
zadowolenia i znak, że energia od Enei jest doskonale wykorzystywana.
Zawodnikom życzymy powodzenia i jak najlepszych wyników, a wszystkim kibicom doskonałej
zabawy!
Grupa Enea

Enea IRONMAN 70.3 Gdynia is an extraordinary
event attracting the best triathletes from all
around the world and thousands of triathlon
fans who each year enthusiastically cheer on the
competitors in their fight for the best results.
We are a dynamically growing conglomerate
of natural resources and energy companies so
triathlon – a combination of three disciplines:
swimming, cycling and running – is naturally
very close to us. In all competitors, whether
professional or amateur, we admire their energy,
stamina and strength acquired through hard and
consistent training. And we are happy to have the
opportunity to be with them and help them deliver
their best performance. Enea IRONMAN 70.3
Gdynia also offers lots of attractions to both fans
and residents of Gdynia. This year we have also
prepared many side events for all visitors to the
city during “Enea IRONMAN 70.3 Gdynia”. We are
pleased to see the growing popularity of triathlon
and “Enea IRONMAN 70.3 Gdynia”, which proves
that the energy provided by Enea is perfectly
utilised.
We wish all success and the best results to all
competitors and to all fans – great energy and fun!
Enea Group

Oficjalny Sponsor IRONMAN 70.3
Gdynia, Poland

Sponsor Tytularny WIŚNIOWSKI IRONKIDS
Gdynia, Poland

DRODZY TRIATHLONIŚCI,
już po raz piąty zawody w Gdyni odbywają się w ramach
globalnej serii IRONMAN 70.3. Przez ten czas byliśmy
świadkami wielu ekscytujących wydarzeń takich jak na
przykład niski przelot Embraera 175 na Zatoką Gdańską
w malowaniu IRONMAN 70.3 Gdynia czy pobicie rekordu świata przez Danielę Ryf. Wspólnie z Kasią Stankiewicz stworzyliśmy hymn gdyńskich zawodów, a także
wsparliśmy powstanie sztuki teatralnej „Triathlon story,
czyli chłopaki z żelaza”. Ekscytowaliśmy się pojedynkami Roberta i Pawła Korzeniowskich, a także Roberta
Motyki z Tomaszem Jachimkiem.
W tym roku w Gdyni wystartuje Jan Frodeno, najbardziej rozpoznawalny i utytułowany triathlonista na
świecie. To wielkie wyróżnienie dla imprezy, ale także
dowód na to, że zawody Enea IRONMAN 70.3 Gdynia
cieszą się uznaniem na całym świecie.
Potwierdzeniem tego jest także rekordowa liczba obcokrajowców. W tym roku do Gdyni przyjechali triathloniści aż z 56 kraajów świata!
Wszystkim Wam życzę udanych zawodów i doskonałej
zabawy. Korzystając z okazji chciałbym podziękować za
wsparcie miastu Gdynia, wszystkim sponsorom i partnerom, a także wolontariuszom, bez których ta impreza
nie mogłaby się odbyć.
Z poważaniem,
Michał Drelich
Dyrektor Enea IRONMAN 70.3 Gdynia

DEAR ATHLETES,
it’s already five years since we joined IRONMAN 70.3 World
Series. During this time we have witnessed many exciting
moments, such as the low Embraer 175 flight on the Gdansk
Bay in IRONMAN 70.3 Gdynia painting or the breaking of the
world record by Daniela Ryf. Together with Kasia Stankiewicz,
we created the hymn of the IRONMAN 70.3 Gdynia competition, and we also supported the creation of the theater play
„Triathlon story”.
This year, Jan Frodeno, the most recognizable and titled triathlete in the world, will compete in Gdynia. This is an honour
for us, but also proof that Enea IRONMAN 70.3 Gdynia is well
known around the world. This year, triathletes from 56 countries are competing in Gdynia!
I wish you all a great competition and great fun. I would like
to thank for the support to city authorities, all sponsors and
partners, as well as volunteers, without whom this event
could not take place.
Sincerely,
Michał Drelich
Enea IRONMAN 70.3 Gdynia Director

PROGRAM IMPREZY
PIĄTEK, 9 SIERPNIA 2019
12:00 - 20:00
12:00 - 16:30
12:00 - 20:00
12:00 - 20:00
15:00 - 18:15
15:00 – 21:30
16:00 - 20:00
18:30 - 19:00
19:00 – 19:30
19:30 – 20:00

Godziny otwarcia Biura zawodów i Expo (Skwer Kościuszki)
Godziny otwarcia Biura zawodów - Wiśniowski IRONKIDS (Skwer Kościuszki)
Godziny otwarcia Strefy Rodzinnej (Plaża Miejska)
Godziny otwarcia strefy dla klubów (Marina Gdynia)
Wiśniowski IRONKIDS (Plaża Miejska)
Wprowadzanie rowerów do Strefy zmian – sprint i sztafety (Skwer Kościuszki)
Welcome banquet dla dystansów: sprint indywidualnie i sztafety
(Plac Grunwaldzki przy ulicy Zawiszy Czarnego)
Dekoracje Wiśniowski IRONKIDS (Trybuny, Plaża Miejska)
Odprawa techniczna w języku polskim – sprint/sztafety (Trybuny, Plaża Miejska)
Odprawa techniczna w języku angielskim – sprint/sztafety (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 strefy dla klubów (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)
14:00 - 16:00 Wydawanie rowerów ze Strefy zmian - sprint i sztafety (Skwer Kościuszki)
14:30 - 15:30 Dekoracje (Trybuny, Plaża Miejska)
15:00 - 16:00 Odprawa techniczna dla zawodników PRO
16:00 - 20:00 Welcome banquet - IRONMAN 70.3 (Plac Grunwaldzki - przy ulicy Zawiszy Czarnego)
17:00 - 22:00 Wstawianie 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
06:30 - 07:30
06:30 - 19:00
07:30 - 17:00
09:00 - 18:00
09:00 - 17:00

Godziny otwarcia Strefy zmian (Skwer Kościuszki)
Godziny otwarcia depozytu (Strefa finiszera, Parking Plaża Miejska)
Godziny otwarcia strefy dla klubów
Godziny otwarcia Trybuny VIP
Godziny otwarcia Strefy Rodzinnej (Plaża Miejska)
Godziny otwarcia Expo (Skwer Kościuszki)

08:00
08:02
08:10
~ 11:50
~ 12:20
13:00
15:00 - 19:00
16:50
17:00 - 18:00

IRONMAN 70.3 - start PRO Mężczyźni
IRONMAN 70.3 - start PRO Kobiety
IRONMAN 70.3 - Rolling start
Planowany finisz zwycięzcy
Planowany finisz zwyciężczyni
Dekoracja kwiatowa (Trybuny)
Wydawanie rowerów ze Strefy zmian - IRONMAN 70.3 (Skwer Kościuszki)
Zamknięcie trasy IRONMAN 70.3
Dekoracje IRONMAN 70.3 (Trybuny, Plaża Miejska)

EVENT SCHEDULE
FRIDAY, 9TH AUGUST 2019
12:00 - 20:00
12:00 - 16:30
15:00 – 18:15
15:00 – 21:30
16:00 - 20:00
18:30 - 19:00
19:00 – 19:30
19:30 – 20:00
19:00 – 19:30
19:30 – 20:00

Opening hours of the Race Office and of the EXPO (Kościuszki Square)
Opening hours of the Wiśniowski IRONKIDS Race Office (Kościuszki Square)
Wiśniowski IRONKIDS
Transition zone opening hours – sprint and relays (Kościuszki Square)
Welcome banquet - sprint and relays (Grunwaldzki Square)
Award ceremony of Wiśniowski IRONKIDS (Tribune)
Technical briefing in Polish – sprint/relays (Tribune)
Technical briefing in English – sprint/relays (Tribune)
Odprawa techniczna w języku polskim – sprint/sztafety (Trybuny, Plaża Miejska)
Odprawa techniczna w języku angielskim – sprint/sztafety (Trybuny, Plaża Miejska)

SATURDAY, 10TH AUGUST 2019
08:00 - 09:30
08:00 - 09:30
09:00 - 20:00
09:00 - 16:00
10:00 - 12:00
10:00 - 11:30
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
14:30 - 15:30
15:00 - 16:00
16:00 - 20:00
17:00 - 22:00
17:30
17:30 - 18:30
18:30 - 19:30
17:30 - 18:30
18:30 - 19:30

Opening hours of the Transition zone - sprint and relays (Kościuszki Square)
Opening hours of the Deposit - sprint (first wave)
Opening hours of the Race Office (only IRONMAN 70.3) and the EXPO (Kościuszki Square)
Opening hours of VIP Tribune
I series start - sprint distance (Men AG 16-44)
Opening hours of the Deposit- sprint + relays (second wave)
II series start - sprint distance + relays (Men AG 45+, women, relays)
Bike Check-out, Transition zone - sprint and relays (Kościuszki Square)
Award ceremony
Technical briefing - PRO Athletes
Welcome banquet for IRONMAN 70.3 (Grunwaldzki Square)
Bike Check-in, Transition zone - IRONMAN 70.3 (Kościuszki Square)
Presentation of PRO athletes (Tribune)
Technical briefing in Polish – race IRONMAN 70.3
Technical briefing in English – race IRONMAN 70.3
Odprawa techniczna w języku polskim – IRONMAN 70.3 (Trybuny, Plaża Miejska)
Odprawa techniczna w języku angielskim – IRONMAN 70.3 (Trybuny, Plaża Miejska)

SUNDAY, 11TH AUGUST 2019
06:30 - 07:30 Opening hours of the Transition zone (Kościuszki Square)
07:30 - 17:00 Opening hours of VIP Tribune
9:00 - 17:00
08:00
08:02
08:10
~ 11:50
~ 12:20
13:00
15:00 - 19:00
16:50
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
20:00 – 2:00
17:00 - 18:00

Opening hours of the Expo (Kościuszki Square)
IRONMAN 70.3 Gdynia - start PRO MEN
IRONMAN 70.3 Gdynia - start PRO WOMEN
IRONMAN 70.3 Gdynia - Rolling start
Planned finish of the first MAN
Planned finish of the first WOMAN
Flower Ceremony (Tribune)
Bike Check-out, Transition Zone - IRONMAN 70.3 (Kościuszki Square)
Closing of the course IRONMAN 70.3 Gdynia
Award ceremony of IRONMAN 70.3 Gdynia
Slot allocation ceremony IRONMAN 70.3 World Championship
After Party (Pokład Club)
Dekoracje IRONMAN 70.3 (Trybuny, Plaża Miejska)

HISTORIA TRIATHLONU W GDYNI
TRIATHLON HISTORY IN GDYNIA

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

MAŁY JUBILEUSZ Z WIELKIM ŚWIĘTOWANIEM
W tym roku po raz piąty do Gdyni zawita cykl IRONMAN®. Mały jubileusz ale będzie uczczony z wielką pompą. Na starcie stanie
Jan Frodeno – najbardziej rozpoznawalny i najbardziej utytułowany triathlonista na świecie! Mistrz olimpijski, dwukrotny
Mistrz Świata IRONMAN® oraz świeżo upieczony Mistrz Europy na pełnym dystansie IRONMAN®.
A SMALL JUBILEE WITH A GREAT CELEBRATION
This year, for the fifth time, the IRONMAN® cycle will visit Gdynia. A small jubilee but it will be celebrated pompously. Jan
Frodeno - the most recognizable and most titled triathlete in the world - will take part in the competition! Triathlon Olympic
Champion, two-time IRONMAN® World Champion and new European Champion at the full distance of IRONMAN®.
POPRZEDNI ROK OGŁOSILIŚMY „ROKIEM MUZYKI W TRIATHLONIE”.
Co prawda stosowanie słuchawek, z których można słuchać ulubionych utworów w trakcie zawodów jest zabronione, to
jednak muzyka jest nieodłącznym towarzyszem sportowców. Często przecież towarzyszy nam w trakcie długich wybiegań po
lesie czy wattach kręconych na trenażerze zimą. Rok 2018 zapadnie w pamięć ze względu na wyjątkową oprawę muzyczną.
Koncerty na żywo oraz hymn stworzony specjalnie na gdyńskie zawody zostały w pamięci. Na starcie Timothy O’Donnell, który
w pasjonującym pojedynku pokonuje Nillsa Frommholda. Fenomenalna Daniela Ryf ustanawia rekord świata na dystansie
IRONMAN 70.3 wygrywając rywalizację kobiet z czasem 03:57:54!
LAST YEAR WE ANNOUNCED „THE YEAR OF MUSIC IN TRIATHLON”.
Although it is forbidden to use headphones with which you can listen to your favorite songs during competitions, music is an
inseparable companion for athletes. Often it accompanies us during long runs in the forest or watts shot on the trainer in winter.
2018 will be remembered for its unique musical setting. Live concerts and the hymn created especially for competitions in
Gdynia have been remembered. At the start Timothy O’Donnell, who in an exciting battle beats Nills Frommhold. Phenomenal
Daniela Ryf sets a world record at IRONMAN 70.3 and wins the women’s competition with time 03:57:54!
ZAWODY ENEA IRONMAN 70.3 GDYNIA POWERED BY HERBALIFE
to najbardziej międzynarodowa impreza triathlonowa jaka kiedykolwiek odbyła się w Polsce. Upłynęła pod znakiem
pasjonującej rywalizacji Mistrzów Sportu. Paweł Korzeniowki zmierzył się z Robertem Korzeniowskim na dystansie
sprinterskim. W tym charytatywnym wyścigu zwycięzcami były dzieci objęte programem UNICEF, który wspierali nasi
ambasadorzy. Został wówczas ustanowiony rekord trasy IRONMAN 70.3. Boris Stein zwyciężył z wynikiem 03:52:04.
ENEA IRONMAN 70.3 GDYNIA POWERED BY HERBALIFE, the most sporting event in Poland becomes an arena for for a nailbiting competition of two great champions – a swimming world champion Paweł Korzeniowski and a four-time Olimpic racewalking champion Robert Korzeniowski. The athlets compete for charity in a sprint-distance race, with the grand prize going
to children supported by a UNICEF program chosen by our ambassadors. Boris Stein becomes the new IRONMAN 70.3 course
record holder at 03:52:04.
ROK ZMIAN
Meta zawodów została przeniesiona ze Skweru Kościuszki na Plażę Miejską w Gdyni, powstał amfiteatr z trybunami dla 1,5
tysiąca kibiców, zamknięta Strefa Finishera, w której odbyła się odprawa techniczna i welcome banquet dla zawodników oraz
ogromna na trzy tysiące metrów kwadratowych Strefa Expo.
YEAR OF CHANGES
The finisz lin eis moved form Kościuszko Square to the Municipal Beach in Gdynia. We have also built an amphitheatre with
seating for 1,500 spectators, a large enclosed Finisher Zone – designed to host the race briefing and the welcome banquet
for athlets – aas well as a massive Expo area covering 3000 sq m.
ROK PRZEŁOMU!
Największe i najbardziej rozpoznawalne wydarzenie triathlonowe w Polsce weszło do cyklu IRONMAN. W trakcie zawodów
rozdano 35 slotów na Mistrzostwa Świata, a do rywalizacji stanęły również dzieci oraz sztafety. Pakiety startowe rozeszły
się w ciągu zaledwie 78 godzin. W ten sposób gdyńskie zawody zostały trzecim najszybciej sprzedającym się wyścigiem
IRONMAN 70.3 w Europie. Ambasadorem zawodów został Jasiek Mela, najmłodszy w historii zdobywca obydwu biegunów
w ciągu jednego roku i jednocześnie jedyny niepełnosprawny, który tego dokonał. Gdyńskie zawody wzniosły się na wyższy
poziom dosłownie i w przenośni. Kilka miesięcy przed imprezą w niebo wzbił się Embraer 175 w barwach PLL LOT i Herbalife
IRONMAN 70.3 Gdynia.
WHAT A GROUND-BREAKING YEAR!
The most renowned and prestigious triathlon in Poland joins the world-famous IRONMAN series. The race offers 35 slots
for the World Championship, as well as races for kids and relays. Entries are sold out in only 78 hours. This means that the
event in Gdynia becomes the third most quickly sold out IRONMAN 70.3 event in Europe! The event’s ambassador is Jasiek
Mela, the youngest ever person to reach both poles in one year and the only disabled person to have ever achieved this feat.
Gdynia’s jewel in the crown sporting event reaches new heights, both metaphorically and literally – several months earlier we
witnessed the first take-off of an Embraer 175 plane in PLL LOT and Herbalife IRONMAN 70.3 Gdynia livery.
DO GDYNI ZJEŻDŻAJĄ WIELKIE SPORTOWE NAZWISKA
Wśród nich przedstawiciele światowej elity - m.in. Andreas Raelert, Anton Blokhin czy Boris Stein. Ambasadorkami
zawodów zostały Kasia Glinka, Karolina Gorczyca oraz Agnieszka Sikora-Paw udowadniając, że kobiety świetnie radzą sobie
w triathlonie! Oprócz niedzielnego długiego dystansu odbyły się także zawody na trasie sprinterskiej. Sobotnia, dodatkowa
rywalizacja nie była jedyną nowością – imprezie po raz pierwszy towarzyszyło również EXPO.
GDYNIA PLAYS HOST TO BIG NAMES IN SPORT, including elite triathletes such as Andreas Raelert, Anton Blokhin and
Boris Stein. Actresses Kasia Glinka and Karolina Gorczyca, as well as Agnieszka Sikora-Paw, become ambassadors of the
event, proving that women can achieve great things in the discipline of triathlon. Apart from the Sunday’s long distance race,
a sprint-distance race is also held on Saturday. The additional competition isn’t the only innovation, as the event also features
the first EXPO.
TRIATHLON PIERWSZY RAZ ZAGOŚCIŁ W GDYNI!
Imprezą towarzyszącą Herbalife Triathlon Gdynia był aquathlon. Zarówno sobotnia, jak i niedzielna rywalizacja przyciągnęły
rekordową liczbę sportowców biorąc pod uwagę aktualną popularność obu dyscyplin w Polsce!
GDYNIA WELCOMES ITS FIRST TRIATHLOn – Herbalife Triathlon Gdynia, accompanied by an aquathlon. Taking into account
the popularity of both sports in Poland, the events – held on Saturday and Sunday – gather a record number of athletes.

Marek

NEMCIK
Wracasz do Gdyni po 4 latach. Co pamiętasz najbardziej z Twojej pierwszej wizyty tutaj w 2015
roku?

Które wyścigi są twoimi ulubionymi? Gdzie należy
się wybrać, aby przeżyć coś niezwykłego, wyjątkowego?

To była dla mnie wielka przygoda. Miałem sporo
doświadczenia z IRONMAN, ale nigdy w Polsce.
Mój wielki przyjaciel Anton Blokhin opowiedział mi
o Gdyni, że wyścig organizowany jest przez niesamowitą grupę przyjaciół. Dla mnie było to jedno
z najlepszych wydarzeń w historii. Bliskie relacje
z organizatorami, bliski kontakt z innymi sportowcami, wysoki poziom obsługi, wszystko szło bardzo
sprawnie. Ekipa obsługująca imprezę wyglądała jak
grupa przyjaciół cieszących się każdą minutą organizacji IRONMAN 70.3.
Naprawdę, mam jeszcze gęsią skórkę, gdy wspominam wszystkich krzyczących w Gdyni ludzi na
trasie rowerowej i w trakcie biegu. A meta? Wow!
Wielka dyskoteka w polskim stylu! Zdecydowanie
jedno z moich najlepszych doświadczeń wyścigowych w historii. I niezapomniane „after party”.
Szczerze mówiąc, nie pamiętam wszystkiego, ale
pewne zabawne szczegóły są nadal w mojej głowie.

Każda wyścig jest wyjątkowy. To tak jak z koncertami muzycznymi. Jednego dnia idziesz zobaczyć
Metallicę na żywo, ale następnego dnia możesz
udać się na Stinga lub Phila Collinsa. Queen lub Pink
Floyd przy innej okazji. Wszyscy są wspaniali, choć
różnią się od siebie.
Uwielbiam wracać do Klagenfurtu, ponieważ jest
to wielkie wydarzenie z niesamowitych okolicznościach przyrody. Uwielbiam wracać do Kalmar ze
względu na ludzi, a w szczególności ze względu na
blondwłose cheerleaderki zapierające dech w piersiach. 😊 Uwielbiam wracać do Malezji, ponieważ
na IRONMAN Langkawi jest gorąco jak w piekle,
a zmagania ze słońcem zdecydowanie stają się
czwartą dyscypliną. Dlaczego wracam do Gdyni?
Ze względu na super przyjaciół i wspaniałą atmosferę. Odbyłem setki wyścigów na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech i na całym świecie. Ale polscy
kibice są najgłośniejsi, najbardziej energetyczni
i dają sportowcom ogromne wsparcie. Uwierzcie
mi, atmosfera w Gdyni jest jedną z najlepszych na
świecie. I oczywiście bardzo udane „after party”.
Dostajesz tylko jedno piwo i tyle. Kogo to obchodzi,
że jest ono 5-litrowe? 😊

Pewnie wiesz, że od tamtego czasu trasa wyścigu
bardzo się zmieniła. Mamy teraz trasę rowerową na jednej pętli i metę na plaży. Jakie są Twoje
oczekiwania przed tegorocznym wyścigiem?
Pamiętam dwie płaskie pętle na trasie rowerowej,
nie nudne, ale dość zatłoczone. Trochę brakowało
miejsca, żebyśmy wszyscy mogli wygodnie jeździć.
Teraz czuję, że będzie o wiele wygodniej i bezpieczniej dla wszystkich triatlonistów. To także okazja,
aby zobaczyć i podziwiać piękne okolice wokół Gdyni. Jest to bardzo atrakcyjna część Polski, z wieloma
miejscami i rzeczami do zobaczenia. Mam nadzieję,
że będzie na trasie stacja benzynowa. Uwielbiam
to, co nazywam PhD - polski Hot Dog 😊 Kabanos
z śliwkowym sosem barbeque. Spróbuj, weź do
tego kawę, zobaczysz jakie to niesamowite!
Kilka lat temu wpadłeś na szalony pomysł i zacząłeś żyć prawdziwym „ IRONMAN life”. Opowiedz nam o tym więcej.
Zawsze byłem zakochany w kolarstwie, potem
w triathlonie. IRONMAN wydawał się logicznym
sposobem na marnowanie życia, haha! 😊 Od prawie 30 lat uprawiam triathlon i nadal uważam, że to
dopiero początek. W każdym razie, zdecydowałem
się nie spędzać życia w biurze lub w fabryce. Każdego roku robię mniej więcej 15 długodystansowych
triathlonów, głównie na trasach IRONMAN. Trenuję również niektórych sportowców i współpracuję
z IRONMAN jako członek ekip organizacyjnych.
Prowadziłem również badania naukowe na temat
triathlonu na uniwersytecie, gdzie uzyskałem tytuł
doktora. Jestem więc naprawdę szczęśliwy, że widziałem triathlon z wielu różnych perspektyw.

Jaka jest najlepsza rzecz w prowadzeniu takiego
„IRONMAN life”? Czy to podróżowanie, poznawanie nowych miejsc, wyścigi, poznawanie ekscytujących ludzi czy coś jeszcze innego?
Lubisz sałatki? Tak? To zadaj sobie pytanie: dlaczego? Z powodu jakiegoś konkretnego warzywka?
Albo sera? A może dressingu? No dlaczego?
Nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi, ponieważ
jest to sałatka - mieszanka aromatów, smaków,
składników. Dla mnie IRONMAN jest jak najlepsza
sałatka. Dzięki IRONMAN odwiedziłem ukryte
raje na całym świecie. Dzięki IRONMAN poznałem
wyjątkowych i niezwykle utalentowanych ludzi organizatorów wyścigów, widzów i sportowców.
Prawie wszystkich przyjaciół, jakich kiedykolwiek
spotkałem w swoim życiu, mam z IRONMAN
Wreszcie, dzięki IRONMAN jestem nadal silny
i zdrowy w moim wieku. Ale co najważniejsze, dzięki IRONMAN nauczyłem się jak przetrwać ciężkie
dni i złe sytuacje życiowe.
Jaki jest Twój plan na przyszłość, kiedy Twój cichy cel, jakim jest ukończenie 100 wyścigów
IRONMAN, zostanie osiągnięty? Ostatnio zacząłeś pomagać w organizacji niektórych imprez pod
marką IRONMAN. Czy postrzegasz siebie jako dyrektora wyścigów?
Dyrektor wyścigu jest jak największy kogut na farmie. Posiadający silną więź z innymi kurczakami,
dobre relacje z psem stróżującym, jest kochany

przez wielkie, grube świnki i wspierany przez całą
armię kaczek, królików, kotów, itp. Musi posiadać
wysokie kwalifikacje do pracy na tym stanowisku.
Szczerze mówiąc, nie czuję się na to gotowy i to
nie jest moja ambicja. Przynajmniej dopóki nie ma
IRONMAN Słowacja 😊
Ale mogę być bardzo silną „prawą ręką” dyrektora
wyścigu. Jako były organizator koncertów muzycznych i doświadczony triathlonista mam bardzo
dobre rozeznanie i widzę pewne szczegóły, które
mogą pomóc dobremu wyścigowi stać się jeszcze
lepszym. To właśnie staram się robić w Bahrajnie,
Omanie, Grecji i Kazachstanie, ale także w przypadku niektórych lokalnych imprez na Słowacji czy
w Czechach.
Kim jest Marek Nemcik w codziennym życiu?
Triatlonistą, naukowcem, biznesmenem?
Dobry żart z tym biznesmenem! 😊 Ciężko zarabiać
na nieustannych podróżach na wyścigi IRONMAN!
Codziennie robię triathlon. W przerwach między
sesjami szkoleniowymi realizuję pewne projekty
na potrzeby imprez IRONMAN. Dużo pracuję przy
grafice, reklamie, działaniach marketingowych, itp.
Składam również bardzo ładne rowery na zamówienie IRONMAN, trenuję kilka osób. Szkoda, że
nie mogę kontynuować moich badań naukowych
na uniwersytecie, tych nad identyfikacją młodych
talentów triathlonowych, przy użyciu markerów
genetycznych (DNA). To było bardzo ekscytujące!
Nie jest to coś, co pozwoli mi kupić nowy samochód
każdego roku. Ale nie muszę iść do biura i ponosić
wszystkich negatywnych konsekwencji bycia trybikiem w machinie dużej korporacji.
Po prostu żyję szczęśliwym życiem IRONMAN!
Jakie masz plany na resztę sezonu?
W tym sezonie spędziłem cztery miesiące
w Omanie i Kazachstanie, przygotowując imprezy
IRONMAN 70.3. Miałem również okazję być częścią
zespołu przygotowującego pierwszy IRONMAN
70.3 Turcja. Mój sezon wyścigowy nie jest aż tak
udant. Miałem już kilka startów, trzech z nich nie
ukończyłem ze względu na złe samopoczucie. Teraz skupiam się na powrocie do dobrej formy. Gdynia, Kalmar, Barcelona, Włochy i Malezja są obecnie
w moim programie na nadchodzące miesiące.
Do tej pory ukończyłem 86 imprez IRONMAN.
Moim marzeniem jest ukończenie 100. Teraz może
się wydawać to łatwe, że brakuje tylko 14. Ale to
wciąż dużo więcej niż robi przeciętny zawodnik.

You are coming back to Gdynia after 4 years. What
can you remember best from your first visit in
2015?

What is the best thing in living this ‚IRONMAN
life’? Is it traveling, seeing new places, racing
itself, meeting exciting people or anything else?

That was a great adventure for me. I had a lot of
IRONMAN experience but never in Poland. My great
friend Anton Blokhin told me about Gdynia and
that the race is organized by an amazing group of
friends. For me, it was one of the best events ever.
Close relations with organizers, close contact with
other athletes, high level of service, everything was
very easy going. The event staff looked like a group
of friends enjoying every minute of organizing
IRONMAN 70.3 event.
Seriously, I still have goosebumps when I recall all
the people screaming in Gdynia town on the bike
course and on the run. And the finish line? Wow!
A big disco in Polish style! Definitely one of my best
race experiences ever. And not to forget the after
party. Honestly, I can’t remember everything but
some funny details are still in my head.

Do you like salads? Yes? Ask yourself, why. Because of that veggie? Or that cheese? Or that
dressing? Or why?
There is no one correct answer because it is salad –
a mix of flavors, tastes, ingredients. For me, IRONMAN is like the best salad. Thanks to IRONMAN
I have visited hidden paradises around the world.
Thanks to IRONMAN I have met extraordinary and
supertalented people - race organizers, spectators
and athletes. Almost all my friends I have ever had
came into my life from IRONMAN world. Finally,
thanks to IRONMAN I am still strong and healthy at
my age. But most importantly, thank to IRONMAN
I have learned how to survive tough days and bad
life situations.

You probably know the race course has changed
a lot since then. We have a one loop bike course
now and the finish line on the beach. What are
your expectations before the race?
I remember two flat loops on bike course, not boring but quite busy with many athletes competing.
There was maybe not enough space for all of us
to ride comfortably. So now I feel it will be much
more comfortable and safer for all triathletes. Also,
a chance to see more of the beautiful area around
Gdynia. Obviously, it is a very attractive part of
Poland, a lot of things to see. I hope there will be
a petrol station over there. I just love what I call
PHD – Polish Hot Dog 😊 Kabanos with plum-barbecue sauce. Try it, have coffee and you will scream to
heaven how amazing it is!
Several years ago you came up with a crazy idea
and started to live a true ‚IRONMAN life’. Tell us
more about it.
I have always been in love with cycling, then triathlon. IRONMAN seemed a logic way how to waste
my life, haha! 😊 I have done triathlon for almost 30
years now and I still feel it’s just the beginning. Anyway, I decided not to spend my life in the office or
in a factory. Every year I do more or less 15 long
distance triathlons, mostly on IRONMAN courses.
I also coach some athletes and cooperate with
IRONMAN as a member of event staff. I also used
to do some scientific research about triathlon at
my University and got my PhD degree so I am truly
blessed to have seen triathlon from many different
perspectives.
Which races are your favorite ones? Where
should one go to experience something extraordinary, unique?
Every race is unique. It is like with music concerts.
One day, you go to see Metallica live but the next
day you can go to Sting or Phil Collins. And Queen
or Pink Floyd on another occasion. All of them are
great, although different.
I love to come back to Klagenfurt because it is
a huge event with amazing nature around. I love
to come back to Kalmar because of people around.
And the blonde cheerleaders are just breathtaking
😊 I love to come back to Malaysia because IRONMAN Langkawi is hot as hell and sun definitely becomes the fourth discipline. Why do I come back
to Gdynia? Because of super friends and the outstanding atmosphere. I have done hundreds of races in Slovakia, Czech Republic, Hungary and all over
the world. But Polish fans are super loud, super
energitic and they give athletes massive support.
Believe me – Gdynia has one of the best atmospheres in the world. Oh, and a very effective after
party, of course! You just get one beer and that’s it.
Who cares it is 5 litres? 😊

What is your plan for the future when your silent goal of completing 100 IRONMAN races is
achieved? Recently, you started to help organize some IRONMAN-branded events. Do you see
yourself as a race director?
Race director is like the biggest rooster in a farm.
Having strong bond with all the others chickens,
good relationships with a watchdog, being
loved by big, fat pigs and supported by an
army of ducks, rabbits, cats etc. He must
be very skilled to work this out. Honestly,
I do not feel ready for that and that’s not
my ambition. At least not until there is
IRONMAN Slovakia 😊
But I can be a very strong right hand
of a race director. As a former music
concert organizer and an experienced
triathlete I have a very good overview
and can also see some details that can
help a good race become very, very
good. That’s what I am trying to do in
Bahrain, Oman, Greece and Kazakhstan but also for some local events
in Slovakia or Czech Republic.
Who is Marek Nemcik in a daily life? A triathlete, a scientist,
a businessman?
Businessman, a good joke 😊 ard
to make money when you travel
for IRONMAN races all the time!
I do triathlon every day. In between my training sessions,
I do some projects for IRONMAN
events and a lot of graphic work,
commercials, marketing activities
etc. I also build very nice custom
bikes for IRONMAN and coach
a few people. Shame I cannot
continue my scientific research
at the university about identifying youth talents for triathlon by
using genetic markers (DNA). That
was super exciting!
This is not something that can
allow me to buy a new car every
year. But I don’t need to go to the
office and bear all the negative
consequences of being part of
a big corpo machine.
I just live a happy IRONMAN!
What are your plans for the
rest of the season?
This season I have spent 4
months in Oman and Kazakhstan in order to prepare
IRONMAN 70.3 events. I also
had a chance to be a part of
the team preparing the very first
IRONMAN 70.3 Turkey. My racing

season as an athlete is not that positive. I have already had a few starts I ended up with DNF at three
of them, because of bad health. So now I Focus on
getting back to a good shape. Gdynia, Kalmar, Barcelona, Italy and Malaysia are currently in my agenda for the coming moths.
So far, I have finished 86 IRONMAN events. My
dream is to get 100. It may seem easy now that
only 14 are missing. But it is still much more that
what an average athlete does.

BYĆ ZWYCIĘZCĄ
NIE BĘDĄC PIERWSZYM

Cześć, poznajmy się. Mam na imię Wiktoria (chociaż Mama mówi
o mnie Wiki) i 13 sierpnia skończę 5 lat. Opowiem Ci o moim starcie
w Enea IRONMAN 70.3 Gdynia.
Pomimo młodego wieku to nie będzie mój pierwszy triathlon. Ba!
Ostatni start zaliczyłyśmy niecałe dwa miesiące temu. W Gdyni
jesteśmy po raz drugi, a inspiracją dla nas był start Łukasza Malaczewskiego i Jasia Kmiecia, wręcz im pozazdrościłam hartu ducha,
niezłomności i że pokonuję własnego „lenia”. Chciałam tak samo. Tak
oto w sobotę staniemy na starcie sztafety na dystansie sprinterskim.
Będziemy czekały na Dominikę i Kasię, które w naszej drużynie „Cała
Naprzód” popłyną i pojadą na rowerze. Startujemy razem z mamą
i przygotowujemy się razem z mamą, chociaż muszę Wam powiedzieć, że te przygotowania wcale do łatwych nie należą. Większość
czasu spędzamy jednak poza domem.
Tak naprawdę to w moim imieniu napisała moja mama Weronika. Jak byłam bardzo mała niedotlenienie i wylewy krwi do mózgu
sprawiły, że mam mózgowe porażenie dziecięce w stopniu ciężkim
( czterokończynowy niedowład spastyczny) oraz uszkodzony ośro-

dek wzroku. Nie chodzę, nie potrafię stać samodzielnie ani siedzieć.
Moje porażone mięśnie nie pozwalają mi się nawet podrapać. Cały
czas się rehabilituję, turnusy są czasochłonne, więc też trudno nam
trenować, ale pokazujemy, że mimo trudności jest to do pogodzenia.
Mamy z mamą takie marzenie, żeby w tym roku udało mi się chociaż podnieść ręce przebiegając przez metę. To będzie nasze małe-wielkie zwycięstwo. A kto wie, może 2-3 lata, jak podrosnę, razem
z mamą wystartujemy w całym triathlonie, nie tylko w sztafecie.
O Wiktorii i Weronice możecie przeczytać na profilu Cała Naprzód na facebooku. Na stronie znajdziecie informacje o postępach Wiki w rehabilitacji, o tym jak dzieci potrafią walczyć i się nie poddawać mimo wielu
porażek, o rożnych metodach terapii i po prostu o zwykłym- niezwykłym
życiu z niepełnosprawnym dzieckiem, o tym jak wiele ono ma barw i jakie
jest piękne i prawdziwe.

TO BE A CHAMPION

WITHOUT BEING THE FIRST

Hi! Let’s get to know each other. My name is Wiktoria (although
Mom calls me Wiki) and I will be 5 years old on August 13th.
I will tell you about my start in Enea IRONMAN 70.3 Gdynia.
Despite my young age, it won’t be my first triathlon. We had our
last start about two months ago. In Gdynia we are for the second time, inspired by the start of Łukasz Malaczewski and Jaś
Kmieć. I envied their fortitude and steadfastness, and that they
beat their own laziness. I wished the same thing. This is how on
Saturday we will stand at the start of the relay race at a sprint
distance. We will be waiting for Dominika and Kasia, who in our
team „Cała Naprzód” will swim and ride a bike. We are starting
together with Mom and we are preparing together with Mom,
although I have to tell you that these preparations are not easy
at all. However, we spend the majority of time away from home.
Actually, my mother Veronica wrote on my behalf. As I was
a very small child, hypoxia and cerebral hemorrhage caused
my severe cerebral palsy (four-legged spastic paresis) and my
damaged vision center. I do not walk, I cannot stand alone or sit.
My paralysed muscles do not even allow me to scratch myself.
I am constantly getting rehabilitation, the stays are time-consuming, so it is difficult for us to train, but we show that despite
the difficulties it is possible to reconcile them.
My mother and I dream that this year I will be able to at least
raise my hands while crossing the finish line. This will be our
small - big - victory. And who knows, maybe 2-3 years, when
I grow up, together with my Mom we will start in the whole triathlon, not only in the relay.
You can read about Wiktoria and Weronika on the Cała Naprzód
profile on Facebook. On the website you will find information about
the Wiki’s progress in rehabilitation, how children can fight and not
give up despite many failures, about different therapies and simply
about the ordinary-or unusual life with a disabled child, about how
many colours it has and how beautiful and authentic it is.

Wiktoria

ZAWODNICY PRO PRO ATHLETS MEN

Jan Frodeno (GER)

Numer startowy/race number bib: 2
Rok urodzenia/ Year of birth: 1981
Największe osiągnięcia:
Złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Pekinie
2-krotny mistrz świata IRONMAN (2015, 2016)
2-krotny mistrz świata IRONMAN 70.3 (2015, 2018)
Rekordzista świata na pełnym dystansie IRONMAN – 7:35:39
Top achievements:
Olimpic Champion (Beijing 2008)
double IRONMAN World Champion (2015, 2016)
double IRONMAN 70.3 World Champion (2015, 2018)
World record holder full IRONMAN dostance – 7:35:39

JAN FRODENO to najbardziej utytułowany triathlonista w historii. Na swoim koncie ma
zwycięstwa w najważniejszych imprezach na wszystkich dystansach, w tym złoto olimpijskie z Pekinu (2008), dwa tytuły Mistrza Świata IRONMAN (2015 i 2016) oraz dwa
zwycięstwa w Mistrzostwach Świata IRONMAN 70.3 (2015, 2018). Jest także rekordzistą
świata na pełnym dystansie. W 2016 roku, dystans 3,8 km pływania, 180 km na rowerze
i 42,2 km biegu pokonał w czasie 7 godzin 35 minut i 39 sekund.
Start Jana Frodeno to dla nas to potwierdzenie, że Enea IRONMAN 70.3 Gdynia jest dziś zaliczana
do grona najlepszych i najbardziej prestiżowych imprez triathlonowych na świecie. – mówi Michał
Drelich, Dyrektor Enea IRONMAN 70.3 Gdynia.
Ekscytacji związanej z udziałem w Enea IRONMAN 70.3 Gdynia nie kryje też sam zawodnik.
- Słyszałem wiele dobrego o zawodach w Gdyni i atmosferze wielkiego sportowego święta, jaką
tworzą polscy kibice. Nie mogę się już doczekać przyjazdu do Polski, startu w wyścigu i spotkania z polską rodziną triathlonową – mówi Jan Frodeno.
--------------------JAN FRODENO is the most titled triathlete in history. He has won the most important
events at all distances, including Olympic gold from Beijing (2008), two titles of the
IRONMAN World Champion (2015 and 2016) and two victories in the IRONMAN 70.3
World Championships (2015, 2018). He is also the world record holder at full IRONMAN
distance. In 2016, the distance of 3.8 km swimming, 180 km cycling and 42.2 km running
covered in 7 hours 35 minutes and 39 seconds.
- Jan Frodeno’s start is for us a confirmation that the Enea IRONMAN 70.3 Gdynia is today one
of the best and most prestigious triathlon events in the world. - says Michał Drelich, Director
of Enea IRONMAN 70.3 Gdynia.
Excitement connected with participation in Enea IRONMAN 70.3 Gdynia is not hidden by
the player himself.
- I have heard a lot of good things about competitions in Gdynia and the atmosphere of a great
sports festival created by Polish fans. I can’t wait to come to Poland, start the race and meet the
Polish triathlon family - says Jan Frodeno.

Nils Frommhold (GER)

Ruedi Wild (SUI)

Największe osiągnięcia:
Zwycięzca prestiżowych zawodów Challenge Roth (2015)
Zwycięzca IRONMAN 70.3 Gdynia 2015
Wielokrotny zwycięzca innych zawodów IRONMAN 70.3 i IRONMAN
5. i 6. miejsce na MŚ IRONMAN 70.3 i IRONMAN w 2014 roku

Największe osiągnięcia:
5-krotny Mistrz Szwajcarii w Triathlonie oraz Duathlonie
2-krotny Mistrz Europy
2-krotny brązowy medalista Mistrzostw Świata

Numer startowy/Race number bib: 3
Rok urodzenia/Year of birth: 1986

Top achievements:
Challenge Roth 2015 Winner
IRONMAN 70.3 Gdynia 2015 Winner
Multiple winner of another IRONMAN & IRONMAN 70.3 races
5th place in IRONAMAN 70.3 World Championships 2014
6th place in IRONMAN World Championships 2014

Numer startowy/Race number bib: 4
Rok urodzenia/Year of birth: 1982

Top achievements:
- 5-times Swiss Champion (triathlon or duathlon)
- double European Champion
- double bronze medalist World Championships

Daniil Sapunov (UKR)

Tomasz Brembor (POL)

Największe osiągnięcia:
Zwycięzca Ironman 140.3 Malaysia w 2018
Zwycięzca Mistrzostw Ukrainy 70.3 w 2016
2. miejsce - Enea Ironman 70.3 Gdynia 2016

Największe osiągnięcia:
Mistrz Polski na dystansie olimpijskim w 2018
Zwycięzca Elemental Tri Series – Olsztyn w 2018
Brązowy medalista Mistrzostw Polski
na dystansie ½ Ironman w 2017
Zwycięzca Sprint Triathlon Gdynia 2017

Numer startowy/Race number bib: 6
Rok urodzenia/Year of birth: 1982

Top achievements:
IRONMAN 140.3 Malaysia 2018 Winner
Ukraine National Champion 2016 (70.3 distance)
2nd place – Enea IRONMAN 70.3 Gdynia 2016

Numer startowy/Race number bib: 34
Rok urodzenia/Year of birth: 1986

Top achievements:
- Polish National Champion, olimpic distance (2018)
- Elemental Tri Series Winner – Olsztyn (POL) 2018
- 3rd place in National Championships, 70.3 distance, 2017
- Sprint Triathlon Gdynia 2017 Winner

Sergiy Kurochkin (UKR)

Miłosz Sowiński (POL)

Największe osiągnięcia:
Mistrz Europy w Aquathlonie w 2018
Mistrz Ukrainy w Triathlonie w 2014
Zwycięzca IRONMAN 5150 Warsaw 2019

Największe osiągnięcia:
Odkrycie polskiego triathlonu 2015
Najmłodszy w historii zawodnik PRO na MŚ IRONMAN 70.3
Pierwszy Polak na podium Enea IRONMAN 70.3 Gdynia (2015)

Top achievements:
- Aquathlon European Champion 2018
- Ukraine National Champion 2014
- IRONMAN 5150 Warsaw Winner, 2019

Top achievements:
- the revelation of Polish triathlon 2015
- the youngest PRO athlete on IRONMAN 70.3 World
Championships
- first Pole on the podium of Enea IRONMAN 70.3 Gdynia (2015)

Numer startowy/Race number bib: 41
Rok urodzenia/Year of birth: 1998

Numer startowy/Race number bib: 48
Rok urodzenia/Year of birth: 1995

ZAWODNICZKI PRO PRO ATHLETS WOMEN

Susie Cheetham (GBR)

Numer startowy/Race number bib: 55
Rok urodzenia/Year of birth: 1986
Największe osiągnięcia:
Dwukrotnie 6. miejsce na MŚ IRONMAN (2015, 2017)
Trzykrotna zwyciężczyni zawodów serii IRONMAN 70.3
7. miejsce na MŚ IRONMAN 70.3 (2015)
Top achievements:
- double 6th place in IRONMAN World Championships (2015, 2017)
- triple Winner IRONMAN series 70.3
- 7th. place in IRONMAN 70.3 World Championships 2015

SUSIE CHEETHAM otwiera listę zawodniczek PRO tegorocznych zawodów
Enea IRONMAN 70.3 Gdynia. Czy któraś z pozostałych zawodniczek
pokrzyżuje plany i pokona utytułowaną Brytyjkę?
-  W ubiegłorocznej edycji Enea IRONMAM 70.3 Gdynia wystartowała Daniela Ryf
i ustanowiła kobiecy rekord serii IRONMAN 70.3. Poprzeczka powędrowała więc
naprawdę wysoko. Od początku naszej przygody z IRONMAN podkreślamy, że
naszą ambicją jest, by Gdynia była zaliczana do grona najlepiej organizowanych
i najbardziej prestiżowych zawodów triathlonowych na świecie. To, że zawodnicy
z całego świata, a wśród nich największe gwiazdy tej dyscypliny, wybierają Gdynię
jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i daję nam siłę do jeszcze bardziej wytężonej
pracy. Mogę zapewnić, że nie spoczniemy na laurach i będziemy dążyć, by nasze
zawody z roku na rok były jeszcze lepsze – mówi Michał Drelich.

SUSIE CHEETHAM opens the list of PRO athletes of Enea IRONMAN 70.3
Gdynia 2019 edition. Will any of the remaining competitors thwart the plans
and defeat the titled British?
- In last edition of Enea IRONMAM 70.3 Gdynia started Daniel Ryf and set the
female record of the IRONMAN 70.3 series. From the beginning of our adventure
with IRONMAN we emphasize that our ambition is to make Gdynia one of the best
organized and most prestigious triathlon competitions in the world. That’s fact that
competitors from all over the world choose Gdynia, including the biggest stars of
this discipline. This is a great distinction for us and I give us strength to work even
harder. I can assure you that we will not rest on our laurels and we will strive to make
our competitions even better year by year - says Michał Drelich- Enea IRONMAN
70.3 Gdynia Director.

SUSIE CHEETHAM wielokrotnie stawała na podium zawodów IRONMAN
70.3 na całym świecie. Dwukrotnie (2015, 2018) zdobywała też 6. miejsce na
Mistrzostwa Świata IRONMAN na Hawajach.
Do jej najmocniejszych rywalek należeć będzie m.in. Lisa Huetthaler (Austria),
która triumfowała już w Gdyni w 2017 roku. Liczymy także na kolejny dobry
występ Polki, Ewy Komander, która w 4-letniej historii Enea IRONMAN 70.3
Gdynia już trzykrotnie stawała na podium, ale jeszcze nigdy nie odniosła
zwycięstwa.

SUSIE CHEETHAM has stood on the podium of IRONMAN 70.3 competitions all
over the world many times. Twice (2015, 2018) she also won the 6th place at
the IRONMAN World Championships in Hawaii.
Among her strongest rivals will be Lisa Huetthaler (Austria), who already won in
Gdynia in 2017. We are expecting good start of Ewa Komander, who has already
stood on the Enea IRONMAN 70.3 Gdynia podium three, but she has never won
before.

Lisa Huetthaler (AUT)

Numer startowy/Race number bib: 56
Rok urodzenia/Year of birth: 1983
Największe osiągnięcia:
Zwyciężczyni Enea IRONMAN 70.3 Gdynia 2017
Zwyciężczyni łącznie 12 zawodów z serii IRONMAN 70.3
Dwukrotnie 7. Miejsce na MŚ IRONMAN 70.3 (2013, 2014)
Top achievements:
- Enea IRONMAN 70.3 Gdynia Winner (2017)
- winne of a 12 times total IRONMAN series 70.3
- double 7th place in IRONMAN 70.3 World Championships (2013, 2014)

Ewa Komander (POL)

Numer startowy/Race number bib: 57
Rok urodzenia/Year of birth: 1985
Największe osiągnięcia:
Złota medalistka Pucharu Europy w 2010
Srebrna medalistka Pucharu Europy w 2009
Trzykrotnie stawała na podium Enea IRONMAN 70.3 Gdynia
Top achievements:
- gold medalist of Europe Cup 2010
- silver medalist of Europe Cup 2009
- three Times podium winner in Enea IRONMAN 70.3 Gdynia

LISTA PRO
MĘŻCZYŹNI
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Jan Frodeno
Nils Frommhold
Ruedi Wild
Quentin Kurc-Boucau
Daniil Sapunov
Ruben Zepuntke
Niclas Baldauf
Lukáš Polan
Marek Nemcik
Łukasz Kalaszczyński
Bartosz Banach
Jan Stratmann
Arthur Horseau
Markus Thomschke
Tobias Drachler
Krzysztof Hadas
Omar Brons
Sebastian Najmowicz
Alexander Polizzi
Miki Mørck Taagholt
Giulio Molinari
ANDREA RECAGNO
Maurice Clavel
Tomasz Spaleniak
Nick Kastelein
Chris Silver
Andrey Bryukhankov
Nicolai Wium
Jacek Tyczyński
Ivan Kalashnikov
Albert Moreno Molins
Robert Wilkowiecki
Tomasz Brembor
Aleksey Kalistratov
Nathan Groch
Paul Ruttmann
Manuel küng
Samuel Hürzeler
Mikolaj Luft
Sergiy Kurochkin
Adrian Haller
Marcin Ławicki
Colin Norris
Jan Sneberger
Thomas Davis
David Krascsenits
Milosz Sowinski

GER
GER
SUI
FRA
UKR
GER
AUT
CZE
SVK
POL
POL
GER
FRA
GER
GER
POL
NED
POL
AUS
DEN
ITA
ITA
GER
POL
AUS
GBR
RUS
DEN
POL
RUS
ESP
POL
POL
RUS
AUS
AUT
SUI
SUI
POL
UKR
SUI
POL
GBR
CZE
GBR
SVK
POL

KOBIETY
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Susie Cheetham
Lisa Huetthaler
Ewa Komander
Jana Uderstadt
Claire Hann
Holly Khan
Chantal Cummings
Tara Grosvenor
Joanna Sołtysiak
Margie Santimaria
Grace Thek
Annah Watkinson
Sara Svensk
Amelia Rose Watkinson
Małgorzata Otworowska
Paulina Kotfica
Svenja Thoes
Pernille Thalund Jensen
Mareen Hufe
Heini Hartikainen
Joanna Ryter

GBR
AUT
POL
GER
GBR
AUS
GBR
GBR
POL
ITA
AUS
RSA
SWE
NZL
POL
POL
GER
DEN
GER
FIN
SUI

SZTAFETY /RELAYS
Limit czasu: 2 godziny
Start i Meta: Plaża Miejska w Gdyni
Data/Godzina startu: sobota, 10 sierpnia 2019 r., godz.
12:00 (razem z II falą sprintu)
Trasa pływacka: Zatoka Gdańska, 1 pętla – 750 m, limit
czasu: 30 minut
Trasa rowerowa: ulice Gdyni, 2 pętle – 20 km, oznaczenia co 5 km, limit czasu pływanie + rower: 90 minut
Trasa biegowa: ulice Gdyni i Bulwar Nadmorski, 1 pętla
– 5 km, oznaczenia co 1 km, limit czasu na pływanie +
rower + bieg: 120 minut
Biuro Zawodów: piątek, 9 sierpnia 2019 r., czynne
w godz.: 12:00 – 20:00, Skwer Kościuszki,
Dekoracje: sobota, 10 sierpnia 2019 r., godz. 14:30, trybuny na Plaży Miejskiej,
UWAGA: Wydawanie pakietów i wstawianie rowerów
tylko w piątek!
Kontynuujemy tradycję rywalizacji drużynowej, która
towarzyszy gdyńskiemu triathlonowi. Dzień przed głównymi zawodami dobędą się sprinty sztafetowe. Drużyny
złożone z trzech osób będą miały do pokonania 750 m
w wodach Zatoki Gdańskiej, 20 km jazdy rowerem po
gdyńskich ulicach oraz 5 km biegu, którego duża część
będzie prowadziła po malowniczym Bulwarze Nadmorskim.
Pierwsza zmiana wystartuje o 12:00, razem z drugą falą
sprintu w rywalizacji indywidualnej. Meta pływania ulokowana będzie na końcu Skweru Kościuszki. W strefie
zmian T1, przy rowerze czeka na pływaka kolarz, zaś
w strefie zmian T2 przy stojaku na rowery następuje
ostatnia zmiana, po której rywalizację kontynuuje biegacz. Funkcję sztafetowej pałeczki stanowi chip i poprzez
jego przekazanie następuje zmiana zawodnika oraz klasyfikacja czasowa.
W tym roku wystartuje ponad 100 drużyn - za wszystkich trzymamy kciuki!

Time limit: 2 hours
Start and finish: City Beach Gdynia
Start date/time: Saturday, 10 August 2019 r., 12:00 CET
Swim course: Gdańsk Bay, 1 loop – 750 m, time limit: 30
minutes
Bike course: around Gdynia, 2 loops – 20 km, distance
markers every 5 km, time limit swimming + bike: 90
minutes
Run course: around Gdynia and Seaside Boulevard, 1
loop – 5 km, distance markers every 1 km, time limit
swimming + bike + run: 120 minutes (2 hours)
Race Office: Friday, 9 August 2019 r., opening hours.:
12.00 – 8.00 PM, Kościuszko Square,
Award ceremony: Saturday, 10 August 2019 r., 2.30 PM,
spectator stands on City Beach Gdynia,
We continue the tradition of team competition that is
a part of the Gdynia triathlon. One day before the main
competition there will be relay sprints. Teams consisting
of three people will have 750 m to swim in the waters of
the Gdańsk Bay, 20 km of cycling on Gdynia streets and
5 km of running, a large part of which will lead on the
picturesque Seaside Boulevard.
The swimmers will start at 12.00 together with the second wave of the individual race participants. The swim
leg finisz lin eis located at the end of Kościuszko Square.
The cyclist wait for the swimmer next to their bikes. The
runners wait next to the bike stands. The timing chip acts
as the baton that is passed between the athletes and
used to time the whole race. This year we’ll be seeing
over 100 relays competing. We wish them all the best!

WIŚNIOWSKI IRONKIDS
JEDYNY TAKI WYŚCIG DLA NAJMŁODSZYCH

Wiśniowski IRONKIDS w formie aquathlonu to połączenie pływania oraz biegania. Po etapie pływackim w Zatoce Gdańskiej uczestnicy mają do przebiegnięcia
trasę po Bulwarze Nadmorskim, wszystko dostosowane jest do wieku uczestników. W zawodach biorą udział chłopcy i dziewczęta w wieku 5-15 lat, blisko 500
dzieci z całej Polski. W pakiecie startowym czeka unikalna koszulka oraz czepek
pływacki, a na mecie pamiątkowy medal dla każdego uczestnika.

RUSZAJMY SIĘ!
Wiemy jak ważny jest ruch w codziennym życiu. Powoli staje się on podstawą piramidy zdrowego i długiego życia, zastępując dziesiątki suplementów diety. Nasze
zawody mogą być początkiem pięknej przygody!

PROGRAM STARTÓW:

-15:00 – K5, (5-7 lat, roczniki 2014-2012); dystans: 50m + 200m
-15:25 – M5, (5-7 lat, roczniki 2014-2012); dystans: 50m + 200m
-15:50 – K8, (8-9 lat, roczniki 2011-2010); dystans: 100m + 500m
-16:15 – M8, (8-9 lat, roczniki 2011-2010); dystans: 100m + 500m
-16:40 – K10, (10-11 lat, roczniki 2009-2008); dystans: 200m + 1000m
-17:05 – M10, (10-11 lat, roczniki 2009-2008); dystans: 200m + 1000m
-17:35 – K12/M12, (12-13 lat, roczniki 2007-2006); 200m + 1000m
-18:00 – K14/M14, (14-15 lat, roczniki 2005-2004); dystans: 400m + 2000m
* O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.

20 minut przed startem – zostawienie rzeczy w strefie zmian
10 minut przed startem – zbiórka w strefie zmian i przejście z sędzią na linię startu
Miejsce startu
Plaża Miejska w Gdyni
Data
Piątek, 9 sierpnia 2019 r.
Biuro zawodów Skwer Kościuszki, piątek, 9 sierpnia, w godz. 12:00 – 16:30
Trasa pływacka Zatoka Gdańska
Trasa biegowa
Bulwar Nadmorski
Dekoracje	Trybuny przy mecie na Plaży Miejskiej, godz. 18:30 – 19:00
(wszystkie kategorie)

STREFA RODZINNA
PLAŻA MIEJSKA W GDYNIA
- piątek, 9 sierpnia 2019 r., w godz. 12:00 – 20:00
- sobota, 10 sierpnia 2019 r., w godz. 10:00 – 20:00
- niedziela, 11 sierpnia 2019 r., w godz. 9:00 – 18:00
ZUMBA I ZAJĘCIA RUCHOWE				
TOR SKIMBOARDOWY					
MALOWANIE TWARZY					
KONKURSY Z NAGRODAMI			
MORSKIE WARSZTATY DLA DZIECI			
STREFA MORSKICH CUDÓW
FOTOBUDKA
BAR Z ZIMNYMI NAPOJAMI
I WIELE, WIELE INNYCH ATRAKCJI DLA CAŁYCH RODZIN!

ENEA FAMILY ZONE – CITY BEACH GDYNIA
Opening hours:
- Friday, 9 August, 12.00 – 8.00 PM
- Saturday, 10 August, 10.00 AM – 8.00 PM
- Sunday, 11 August, 9.00 AM – 6.00 PM
WELCOME!
ZUMBA & ACTIVITIES
SKIMBOARD
PRIZE CONTESTS
COLD DRINKS BAR
… AND MANY OTHER ATRACTIONS

ORGANIZACJA SKWERU KOŚCIUSZKI I STREFY STARTU
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PUNKTY ODŻYWIANIA - ORGANIZACJA

AID STATIONS - ORGANIZATION

ROWER / BIKE

Kolejność stanowisk na punkcie odżywiania
AID STATIONS - The sequence on tables

STREFA
ZRZUTU
TRASH

WODA

IZOTONIK

WATER

ISOTONIC
DRINK

OWOCE I
BATONY
FRUIT AND
POWER
BARS

IZOTONIK

IZOTONIK

WODA

ISOTONIC
DRINK

ISOTONIC
DRINK

WATER

WC

STREFA
ZRZUTU
LAST
CHANCE
TRASH

BIEG / RUN

Kolejność stanowisk na punkcie odżywiania
AID STATIONS - The sequence on tables

WODA
WATER
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IZOTONIK
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DRINK
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EUROPEAN TOUR
OFFICIAL NUTRITION PARTNER

PRIVATE BANKING

PRAKTYCZNE INFORMACJE / PRACTICAL INFORMATION
Prawidłowe oklejenie kasku
Correct placement of stickers on your helmet

19

19
19

Prawidłowe
umiejscowienie chipa
Correct placement of the chip

Prawidłowe
oklejenie roweru
Correct placement
of stickers on your bike

19

PRZED STARTEM/ BEFORE RACE
Oklej worki naklejkami ze swoim numerem i powieś w wyznaczonych miejscach w strefie zmian.
Place your race number sticker on bags and leave the bags in the space marked with your race number in trasition zone.

DEPOSIT

RED BAG
19

BLUE BAG

19

19

Do czerwonego worka schowaj wszystko to,
co będzie potrzebne na etapie biegowym, np.
buty biegowe.

Do niebieskiego worka schowaj wszystko to, co
będzie potrzebne na etapie rowerowym: kask,
pasek z numerem startowym, buty kolarskie. Buty
mogą być schowane w worku albo wpięte w pedały
przy rowerze.

Red bag should contain everything you need for your
running, including the shoes.

Your blue bag should contain everything you need for the
bike leg of the race: helmet, race number, cycling shoes. Your
cycling shoes can be clipped into your pedals or left in the bag

Do czarnego worka schowaj wszystko to,
czego potrzebujesz po skończeniu zawodów
(np. czyste ubranie, ręcznik). Depozyt znajduje
się w strefie finishera.
Black bag should contain everything you need
after the race e.g. dry clothes, towel. Deposit
zone is located in the finisher zone.

W TRAKCIE ZAWODÓW/DURING RACE
Pianka, okularki, czepek
Wetsuit, swimming goggles, swimcap

Kask, buty kolarskie
Bike helmet, cycling shoes

IN

1900m SWIM

19

DEPOSIT

RED BAG

BLUE BAG
90KM BIKE

19

19

21KM RUN

OUT
Kask, buty kolarskie, numer startowy
Bike helmet, cycling shoes, bib number

Buty biegowe
Running shoes

Czyste ubranie, ręcznik
Clean clothes, towel

INFORMACJE
PRAKTYCZNE

1. REJESTRACJA – BIURO ZAWODÓW
• Piątek, 9 sierpnia 2018
12:00 – 20:00.
• Sobota, 10 sierpnia 2018
9:00 – 20:00
Uwaga! Biuro będzie nieczynne w dniu
zawodów, tj. 11 sierpnia (niedziela)
dla dystansu IRONMAN 70.3 oraz 10
sierpnia (sobota) dla sztafet i sprintu.
Biuro zawodów znajduje się w strefie
Expo na Skwerze Kościuszki.
Do odebrania pakietu startowego
niezbędny jest:
• dokument ze zdjęciem
• podpisanie oświadczenia dostępnego
w Biurze zawodów.
Odbiór pakietu startowego:
• w biurze zawodów – chip, numer
startowy, naklejki z numerami
startowymi, tatuaż z numerem, worki
do strefy zmian oraz na depozyt,
czepek, opaskę, kupon na Welcome
Banquet.
• w IRONMAN Official Merchandise
Store– pamiątkowy plecak
2. EXPO/OFFICIAL IRONMAN
MERCHANDISE STORE
• piątek, 9 sierpnia 12:00 – 20:00
• sobota, 10 sierpnia 9:00 – 20:00
• niedziela, 11 sierpnia 9:00 – 17:00

3. WPROWADZANIE ROWERÓW
I ZOSTAWIANIE WORKÓW
Wprowadzanie rowerów:
Dla sztafet i dystansu sprint - piątek, 9
sierpnia 15:00 – 21:30
Dla IRONMAN 70.3 - sobota, 10
sierpnia 17:00 – 22:00
Na wejściu do strefy zmian zawodnicy
zobligowani są do posiadania:
• sprawnego roweru, spełniającego
wymagania regulaminu, z naklejonym
numerem,
• kasku z naklejonym numerem,
• numeru startowego,
• opaski na ręku,
• niebieskiego i czerwonego worka
z pakietu startowego z naklejonymi
numerami,
• chipa.
4. DZIEŃ STARTU
Godziny otwarcia strefy zmian
Sprint i sztafety: Sobota, 10 sierpnia
8:00 – 9:30 – tylko sprawdzenie
sprzętu i dopompowanie kół.
IRONMAN 70.3: Niedziela, 11 sierpnia
6:30 - 7:30 – tylko sprawdzenie
sprzętu i dopompowanie kół.
W strefie dostępne będą pompki.
Wprowadzanie rowerów oraz
wnoszenie worków w dniu startu jest
niedozwolone.

5. STREFA STARTU
Rozgrzewka przed startem dozwolona
jest wyłącznie w wyznaczonej strefie.
Rolling start IRONMAN 70.3
Rolling start - organizacja: start
podzielony na strefy czasowe (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 10 sekund.
SPRINT/SZTAFETY
Na dystansie sprint oraz sztafety
obowiązuje start falowy.
10.00 – I seria (Mężczyźni AG 16-44)
12.00 – II seria sprint + sztafety
(Mężczyźni AG 45+, kobiety, sztafety)
6. PUNKTY ODŻYWIANIA
Trasa rowerowa - 3 punkty na ok. 21,
44 i 62 km.
Trasa biegowa - 3 punkty na każdej
pętli oddalone o ok. 2,4 km.
Schemat punktów ożywiania patrz str.
32

7. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W
ZAWODACH /ZGUBIONY CHIP
Zawodnicy, którzy zgubili chip
w tracie zawodów oraz zawodnicy,
którzy zdecydują się na rezygnację
z udziału w trakcie trwania zawodów
zobowiązani są do natychmiastowego
poinformowania o tym fakcie sędziów.
Niezastosowanie się do tej zasady,
może doprowadzić do czasowego lub
stałego wydalenia z innych imprez
z cyklu IRONMAN oraz IRONMAN 70.3
i nałożenia kary finansowej.
8. ODBIÓR ROWERÓW I WORKÓW
ZE STREFY ZMIAN
Odbiór rowerów i sprzętu ze strefy
odbywa się w godzinach:
Sprint i sztafety, 10 sierpnia
w godzinach 14:00 – 16:00
IRONMAN 70.3, 11 sierpnia
w godzinach 15:00 – 19:00
Do odbioru roweru niezbędne
są: opaska na nadgarstku, numer
startowy oraz chip. Chip należy oddać
w wyznaczonym miejscu w strefie
zmian.
9. WARTO WIEDZIEĆ
•U
 żywanie urządzeń elektronicznych,
takich jak iPody, MP3, telefony
komórkowe jest zabronione i grozi
dyskwalifikacją.
•K
 orzystanie 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.
10. WYNIKI
Wyniki live dostępne będą na stronie
datasport.pl
11. KOSZULKI FINISHERA I MEDALE
Medale wręczane będą bezpośrednio
po przekroczeniu linii mety. Koszulki
będzie można odebrać w strefie
finishera. W sztafetach medale odbiera
dla całej drużyny zawodnik ze zmiany
biegowej. Prawo wejścia do strefy
finishera mają wszyscy członkowie
sztafet.
12. CEREMONIA DEKORACJI
Ceremonia dekoracji odbędzie się:
Dla sprintu i sztafet w sobotę, 10
sierpnia o godzinie 14:30
Dla IRONMAN 70.3 w niedzielę, 11
sierpnia o godzinie 17:00
Dekoracje odbędą się w strefie trybun.
Nagrody w poszczególnych kategoriach
można odebrać wyłącznie osobiście
w dniu zawodów.

13. KWALIFIKACJE
NA MISTRZOSTWA ŚWIATA
• Ceremonia wręczenia slotów na
Mistrzostwa Świata IRONMAN
70.3 Series w Taupo (NZL) odbędzie
się o godzinie 18:00 w Muzeum
Marynarki Wojennej.
• Opłata startowa wynosi 500 USD +
8% opłaty manipulacyjnej. Płatne na
miejscu tyko kartą kredytową.
• Kwalifikacje na Mistrzostwa Świata
można odebrać wyłącznie osobiście
podczas ceremonii. Koniecznie jest
posiadanie ze sobą dokumentu ze
zdjęciem. W przypadku rezygnacji
z udziału, pierwszeństwo ma kolejna
osoba w kategorii – tzw. roll down.
14. ODPRAWA DLA ZAWODNIKÓW
Obowiązkowa odprawa dla
zawodników dostępna jest w formie
webinaru na stronie zawodów.
Odprawa live odbędzie się na trybunach
przy dobiegu do mety na Plaży
Miejskiej.
Dla sprintu i sztafet: piątek, 9 sierpnia
19:00 – j. polski / 19:30 – j. angielski.
Dla IRONMAN 70.3: sobota, 10 sierpnia
17:30 – j. polski / 18:30 – j. angielski.
Uwaga! To jest tylko część
niezbędnych informacji. Więcej
informacji przekażemy podczas
odprawy technicznej oraz
w „Informacjach praktycznych” na
ironmangdynia.pl

PRACTICAL
INFORMATION

1. REGISTRATION – RACE OFFICE
• Friday, 9 August 2018 12:00 –
20:00.
• Saturday, 10 August 2017 9:00 –
20:00.
Note! The Race Office will be closed
on Race Day, i.e. on 11 August
(Sunday) for the IRONMAN 70.3
distance and on 10 August (Saturday)
for the relay and sprint distance race.
Race Office is located in the Expo
area on Kościuszko Square.
To collect your Race Pack you will
need to:
• submit a photo ID;
• sign a declaration available from
the Race Office.
Collecting your Race Pack:
• Race Office: chip, race number
bib, race number sticker sheet, race
number tattoo, transition zone and
deposit bags , swim cap, wrist band
and a Welcome Banquet ticket.
• IRONMAN Official Merchandise
Store: commemorative backpack.
2. EXPO / OFFICIAL IRONMAN
MERCHANDISE STORE
• Friday, 9 August: 12:00 – 20:00.
• Saturday, 10 August: 9:00 – 20:00.
• Sunday, 11 August: 9:00 – 17:00

3. BIKE AND BAG CHECK-IN
BIKE CHECK-IN
Relay and sprint distance race:
Friday, 9 August: 15:00 – 21:30
IRONMAN 70.3 distance: Saturday,
10 August: 17:00 – 22:00
At the entrance to the Transition
Zone you must have:
• your bike – in safe and working
order in line with the race rules
& regulations and with your race
number attached;
• your helmet with your race
number attached;
• your number bib;
• your wrist band;
• your blue and red bag from the
Race Pack with your race number
stickers attached;
• your chip.

5. STARTING ZONE
Warm-up is only allowed in the area
designated by the organizers.
Rolling start IRONMAN 70.3
Rolling start: athletes will start
their race according to time zones
(declared swim time).
Athletes will enter the starting zone
based on their planned swim time
regardless of their sex, age group etc.
From 08:10 athletes will start
entering the water every 10 seconds
in groups of 8, beginning with the
fastest zone.
RELAY/SPRINT
Relay and sprint distance races
include a wave start.
10:00 – Wave 1 (men AG 16–44)
12:00 – Wave 2 sprint + relay (men
AG 45+, women, relay)

4. RACE DAY

6. AID STATIONS

Transition zone opening times
Relays and sprint distance race:
Saturday, 10 August 8:00 – 9:30 –
you are only allowed to inspect your
gear and inflate your wheels.

Bike course: 3 aid stations (21, 44
and 62 km).

IRONMAN 70.3: Sunday, 11 August
06:30 – 07:30 – you are only allowed
to inspect your gear and inflate your
wheels.
At transition there will be pumps
available for inflating your wheels.
Bike or bag check-in on race day is
not allowed.

For the details on aid stations
organization see page 32

Run course: 3 aid stations per loop,
approx. every 2,4 km.

7. WITHDRAWAL / LOST CHIP
Athletes who lost their chip or
who decide to withdraw during the
race need to immediately notify a
race referee. Failure to do so may

result in a temporary or permanent
disqualification from other IRONMAN
and IRONMAN 70.3 events as well as
a fine.
8. BIKE AND BAG COLLECTION
FROM THE TRANSITION ZONE
Bike and bag collection hours:
Relay and sprint distance race:
10 August between 14:00 – 16:00
IRONMAN 70.3, 11 August between
15:00 – 19:00
To collect your bike you need to
have: your wrist band on your wrist,
your race number bib and your chip.
Return the chip in the designated
area.
9. REMEMBER
• Using electronic devices, e.g.
iPods, MP3 players, mobile
phones, is forbidden and may lead
to a disqualification.
• Assistance from the spectators is
not allowed. Receiving help from
them on the bike or run course will
lead to a disqualification.
• Crossing the finish line with
children or family members is
forbidden and can result in a
disqualification.
10. RESULTS
Live results will be available at
datasport.pl.

11. FINISHER T-SHIRTS
AND MEDALS
You will receive your medal
immediately after crossing the finish
line. Your finisher t-shirt will be
available in the Finisher Zone. Medals
for relays are collected by the runner.
All relay members can enter to the
Finisher Zone.
12. AWARDS CEREMONY
The awards ceremony will take place:
for relay and sprint distance races: on
Saturday, 10 August at 14:30.
for the IRONMAN 70.3 distance race:
on Sunday, 11 August at 17:00.
The ceremony will take place at the
stand above the finish line.
Awards in all categories must be
collected personally on race day.
13. WORLD CHAMPIONSHIP SLOTS
• The World Championship Slots
award ceremony for the IRONMAN
70.3 World Championship in Taupo
(New Zeland) will take place at
18:00 in Polish Navy Museum
• The registration fee is 500 USD +
8% administrative fee. You need
to pay the fee on the spot using a
credit card only.
• You need to be personally
attending the Awards Ceremony
to receive a World Championship
Slot. You will need a photo ID.

Should you reject the slot, it
passes on to the next person in
your age group (Roll Down).
14. ATHLETE BRIEFING
A live briefing will take place at the
spectator’s stands by the finish line
at the City Beach Gdynia.
Relay and sprint distance races:
Friday, 9 August 19:00 – Polish /
19:30 – English.
IRONMAN 70.3: Saturday, 10 August
17:30 – Polish / 18:30 – English.
Note! This document only contains
some of the necessary information.
More details will be provided
during the race briefing and in
the practical information guide at
ironmangdynia.pl.
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LISTA WYSTAWCÓW
365sportu
3athlete
4action
Airbike
Atmount
BikeCafe
CEP
Citi Handlowy
Compressport
De Boer Poland
Enea
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Enervit
EURONET- bankomat
Feel it
Fitcast
foodtrucks
FreeNOW
Frodissimo - Ryzon
Fundacja Ronalda McDonalda
Gdynia
Giant
i-RON
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IRONMAN Merchandise Store
JUJU
KAMKO
Martom Bike
Mercedes
Nastopy.pl
Plantronics
Red Bull
Safe4sport
Sailing Machine
Saucony
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Shimano
SISU
Triathlon Przechlewo
Tri-Magic
TriStyle
TYR
Wertykal
wieszakinamedale.pl
Zone 3 - triathlonista
Zootsports Europe
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Prawidłowy manewr wyprzedzania!
Correct overtaking!

12 metrów

Trzymaj się prawej strony jezdni!
Keep to the right side of the course!

CO TO JEST
DRAFTING?
DRAFTING oznacza wejście w strefę
draftingu, czyli zmniejszenie odległości
pomiędzy zawodnikami poniżej
12 metrów. Drafting podczas zawodów
jest zabroniony; (Kara Czasowa 05:00
Minut). Zawodnik może wjechać w strefę
draftingu tylko w czasie wyprzedzania
(maksymalnie 25 sekund).
DRAFTING means to remain within the
draft zone of another athlete. The bicycle
draft zone is 12 meters long. Drafting
during the Race is prohibited. (5:00
Minute Time Penalty). The bicycle draft
zone is 12 meters long. Athletes may
enter the draft zone of another athlete
when passing and must continuously
progress through the draft zone. (max 25
seconds). (5:00 Minute Time Penalty)

12 metrów

Zasady WYPRZEDZANIA, tzw. Strefa draftingu
Overtaking rules - drafting area
•
•
•
•
•
•
•
•

jeżeli wjeżdżasz do strefy draftingu, nie możesz się wycofać – KARA CZASOWA: 5 MIN.
wyprzedzany ma obowiązek ustąpienia i stopniowego wycofania się ze strefy – KARA: 5 MIN.
jeżeli wyprzedzany zacznie przyspieszać – KARA: 5 MIN.
jeżeli wyprzedzany pozostanie w strefie dłużej niż 25 sekund – KARA CZASOWA: 5 MIN.
If you enter the drafting area, you can’t quit - TIME PENALTY: 5 MIN.
Overtaken athlete must immediately drop out of the draft zone. PENALTY 5 MIN.
If overtaken athlete start to accelerate: PENALTY 5 MIN.
If overtaken athlete remains in the draft zone for more than 25 sec. PENALTY: 5 MIN.

WYJĄTKI / EXCEPTIONS
Możesz przebywać w strefie draftingu tylko:
You may enter the draft zone only if:
• wyjeżdzając i wjeżdżając do strefy zmian / entering and leaving the transition zone
• na ostrych zakrętach / an acute turn
• na wąskich odcinkach trasy oznakowanych przez organizatora / on the narrow
lanes marked by the race officials.
• podczas wyprzedzania / during overtaking

12 metrów
12 metrów

Nie jedź obok drugiego zawodnika!
KARA CZASOWA: 5 MIN.
Riding next to other athlete is
forbidden. Time penalty: 5 min.
CZAS PRZEBYWANIA W STREFIE / TIME ZONE
•
•
•
•

Czas przebywania w strefie dla kat. AGE GROUP: 25 SEKUND
Czas przebywania w strefie dla kat. PRO: 25 SEKUND
Time in draft zone for AGE GROUPS: 25 SECONDS
Time in draft zone for PRO: 25 SECONDS

check
list
Pływanie/Swimming

Bieganie/Running

strój startowy/ tri suit

buty biegowe/running shoes

okulary pływackie/swimming goggles

czapka z daszkiem/cap

czepek/swim cap
pianka/wetsuit
chip

Kolarstwo/Cycling

Pozostałe/Other

rower/bike

buty biegowe na rozgrzewkę/warm up training shoes

kask/helmet

klapki na dojście na linię startu/flip flops to get to
startline

buty rowerowe/cycling shoes
skarpetki/socks (ewentualnie/if needed)
okulary przeciwsłoneczne/sunglasses
bidony z piciem/water bottles
odżywki/nutrition
zestaw naprawczy
(dętka, pompka, nabój co2, łyżki, klucze)/
tool kit (tube, minipump, CO2, levers, multi-tool)
numer startowy/bib
pasek na numer startowy/race belt

zegarek treningowy/training device
krem z filtrem/sunscreen
wazelina/vaseline
duża pompka rowerowa / bike tire pump
odzież do założenia po starcie/
post-race change of clothe

#TRI2HELP

TRWA ROK CHARYTATYWNOŚCI
W TRIATHLONIE

Podczas konferencji prasowej inaugurującej
IRONMAN Poland Tour 2019, która odbyła się w
Warszawie na początku grudnia ubiegłego roku, zainaugurowano Rok Charytatywności w Triathlonie.
Jednym z jego elementów jest akcja #TRI2help w
ramach której zbierane są środki na cele charytatywne. Ambasadorami akcji zostali ludzie ze świata
sportu, mediów i kultury, którzy wspólnie zapraszają do zaangażowania się w zbiórki. Tomasz Karolak,
Karolina Gorczyca, Tomasz Jachimek, Beata Sadowska, Marek Kacprzak czy Sidney Polak to pierwsze z
nazwisk, które podjęły wyzwanie codziennych treningów przybliżających ich do startu oraz zebrania
założonej kwoty. Z biegiem czasu do akcji dołączali
kolejni, tacy jak Tomasz Smokowski, Jacek Kurowski,
czy Paweł Korzeniowski.
Beneficjentami akcji są organizacje pozarządowe,
w tym m.in.: Fundacja Ronalda McDonalda, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Fundacja
Dajemy Dzieciom Siłę, Nidzicki Fundusz Lokalny,
UNICEF oraz Fundacja Rycerze i Księżniczki. Ambasadorzy projektu mogą też wskazywać swoje indywidualne cele zbiórek.

TY TEŻ MOŻESZ WESPRZEĆ #TRI2HELP!
Każdy może się zaangażować w zbiórkę w ramach
akcji #TRI2help. Dla najhojniejszych darczyńców
poszczególni ambasadorzy przewidzieli wyjątkowe nagrody w ramach podziękowania. Wspierający
zbiórkę mogą liczyć m.in. na lekcję perkusji z Sidneyem Polakiem, wspólne zwiedzanie PGE Stadionu
Narodowego ze Stefanem Szczepłkiem, spektakl w
teatrze IMKA i kawę z Violą Kołakowską, kolacje z
Tomaszem Karolakiem lub Tomaszem Jachimiakiem
czy wieczór z Ligą Mistrzów w towarzystwie Jacka
Kurowskiego lub Tomasza Smokowskiego.

👍

