
Odprawa techniczna – Gdynia, 9.08.2019



Agenda





Zasady bezpieczeństwa COVID 19

Maseczka lub przyłbica we wszystkich miejscach eventu: biuro zawodów, 

strefa zmian podczas wprowadzaniu/odbioru roweru, bezpośrednio przed 

startem w strefie startowej

Zachowanie dystansu społecznego minimum 1,5 metra

Dezynfekcja rąk przy użyciu dyspenserów z płynem dezynfekującym

Samowystarczalność zawodnika

Jeśli to 7dni po imprezie zauważysz u siebie objawy infekcji COVID-19 lub 

też otrzymasz pozytywny wynik testu, poinformuj nas o tym na 

covid19alert@ironmangdynia.pl

mailto:covid19alert@ironmangdynia.pl


Lokalizacja: parking przy ul. Zawiszy Czarnego

Godziny otwarcia, w dwugodzinnych blokach:
- Piątek: 

• 12:00 – 14:00

• 14:00 – 16:00

• 16:00 – 16:30 – przerwa na dezynfekcję

• 16:30 – 18:30

• 18:30 – 20:00
- Biuro zawodów jest nieczynne w dniu startu

Przynieś ze sobą: maseczkę/przyłbicę, dokument ze zdjęciem, bilet QR w formie 
wydrukowanej lub cyfrowej

Odbiór pakietu możliwy jest TYLKO OSOBIŚCIE.
Sztafety – pakiet dla wszystkich odbiera jedna osoba ze składu sztafety.

Biuro zawodów



• W tygodniu przed imprezą otrzymasz na adres mailowy, z którego dokonana była rejestracja, 

bilet QR, który jest niezbędny do odebrania pakietu startowego. Sprawdź foldery ze spamem, 

oferty, reklamy, itp., zdarza się, że wiadomości lądują również tam. Jeśli nie możesz 

namierzyć maila z kodem – napisz: info@ironmangdynia.pl

• Aby pobrać bilet QR wypełnij ankietę przesiewową. Link do ankiety znajdziesz w mailu z 

biletem QR do pobrania. 

• W trakcie wypełniania ankiety wybierz godzinę odbioru pakietu startowego w biurze zawodów. 

Wybór godziny nie dotyczy sztafet. Biuro będzie zlokalizowane na parkingu przy ul. Zawiszy 

Czarnego i będzie czynne:

o - 04.09.2020 r. (piątek) – godz. 12.00-20.00, w blokach: 

▪ 12:00 – 14:00

▪ 14:00 – 16:00

▪ 16:00 - 16:30 przerwa techniczna/dezynfekcja

▪ 16:30 – 18:30

▪ 18:30 – 20:00

• Jeśli czujesz się źle, masz objawy, które mogą sugerować infekcję COVID-19 – nie 

przyjeżdżaj. Twoje zdrowie jest najważniejsze!

Biuro zawodów - zasady

mailto:info@ironmangdynia.pl


• Zasady obowiązujące w biurze zawodów:

o biuro jest jednokierunkowe, tzn., że przechodząc przez kolejne etapy nie masz 

możliwości cofnięcia się. Wyjściem nikt do biura nie wejdzie,

o wstęp do biura zawodów mają tylko startujący zawodnicy. Po odbiór pakietu nie 

zabieraj ze sobą rodziny ani innych osób towarzyszących,

o pakiet startowy możesz odebrać jedynie osobiście. Wyjątkiem stanowią sztafety, 

gdzie wszystkie pakiety odbiera przedstawiciel. 

o wybierając się po odbiór pakietu koniecznie zabierz ze sobą maseczkę lub 

przyłbicę, pobrany na smartfon/tablet/komputer lub wydrukowany bilet QR oraz 

dowód osobisty lub paszport (do wglądu),

o czekając w kolejce zachowaj odstęp co najmniej 1,5 m,

o NIE zabieraj roweru, wiemy, że kochasz swoją maszynę, ale nie wejdziesz z nią 

do biura. Przed biurem nie będzie miejsca na jej pozostawienie. 

Biuro zawodów – zasady c.d.



• Podejdź do biura zawodów o zadeklarowanej w ankiecie godzinie. Przed wejściem 

załóż maseczkę lub przyłbicę, zdezynfekuj ręce, dystrybutor z płynem będzie 

znajdował się przed wejściem. Jeśli przed wejściem będzie kolejka, czekaj w 

odległości 1,5 metra od pozostałych. 

• Namiot 1 – mierzenie temperatury. Przed wejściem do biura będą znajdowały się 

dwa namioty. W pierwszym z nich obsługa medyczna zmierzy Ci temperaturę. Jeśli 

będzie ona wyższa niż 37,5 st. C. obsługa medyczna przeprowadzi z Tobą wywiad i 

podejmie decyzję o dopuszczeniu Cię do startu

• Namiot 2 – bilet QR. To pierwsze miejsce, w którym musisz pokazać kod QR. 

Obsługa sprawdzi, czy masz wykupioną licencję PZTri i czy jesteś w biurze 

zawodów o zadeklarowanej godzinie. Licencję do startu można wykupić za 

pośrednictwem SlotMarket.pl po zalogowaniu do swojego profilu lub przez aplikację 

PZTri.

Na miejscu nie będzie możliwości zakupu licencji. Zakup możliwy tylko online, 

poprzez SlotMarket.pl lub aplikację PZTri.

Obowiązek posiadania licencji nie dotyczy uczestników sztafet.

Biuro zawodów – zasady c.d.

http://triathlon.pl/wp-content/uploads/2017/09/polski_zwiazek_triathlonu_infografika_01v3.jpg


• Namiot 3 – biuro zawodów. Wchodzisz i zajmujesz odpowiednią kolejkę:

o AWA

o 70.3

o sprint

o sztafety

Do stanowiska z wydaniem pakietu podchodzisz po wezwaniu obsługi

• Podchodzisz do stanowiska, obsługa poprosi Cię o pokazanie biletu QR i dowodu 

tożsamości/paszportu. Obsługa wydaje Ci pakiet. W zestawie znajduje się opaska, 

którą musisz założyć samodzielnie na rękę, zanim odejdziesz od stanowiska.

• Po odebraniu pakietu kierujesz się do wyjścia.

Biuro zawodów – zasady c.d.





Sprawdź, czy otrzymałeś pełny pakiet startowy!

Opaska na rękę – załóż przy obsłudze biura,

Numer startowy,

Chip do pomiaru czasu,

Naklejki z numerami,

Oficjalny czepek,

Worek do Depozytu (3 worki w przypadku sztafet),

Monetę do zrealizowania w gdyńskich restauracjach,

Oficjalny plecak – Sprint,

Oficjalny worek – Sztafety,

Koszulka finishera.

Pakiet startowy



Naklejki z numerami



Przed startem – naklejki z numerami



Opaskę na ręku należy nosić non stop aż do zakończenia 

zawodów (odebrania roweru i rzeczy z kuwety).

Rzeczy do depozytu zostawiamy tylko w workach

depozytowych.

Nieodebrane rzeczy z depozytu nie będą przechowywane.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 

wartościowe pozostawione w workach.

Ważne! 



Zeskanuj swój chip w Biurze Zawodów i sprawdź 

poprawność danych!

Obowiązuje pływanie w czepku z pakietu startowego!

Ważne! 



Do 21:30 - wstaw rower do Strefy Zmian!

Wejście do Strefy Zmian: maska lub przyłbica, opaska na 

ręku, chip, zapięty na głowie i oklejony kask, sprawny rower 

z naklejką na sztycy, numer startowy.

Pozostałe rzeczy spakowane, przygotowane do wyłożenia 

do kuwety przy rowerze.

Dzień przed startem - piątek



Moneta w pakiecie startowym, uprawniająca do skorzystania z posiłku w jednej z restauracji 
w Gdyni,

Lista dostępnych restauracji znajduje się TUTAJ

Welcome Banquet

https://www.ironmangdynia.pl/pl/restauracje






Ranek przed startem
Strefa Zmian będzie otwarta od 6:00 do 7:30. Wstęp wyłącznie w 

maseczce/przyłbicy, z opaską i chipem,

Buty mogą być wpięte w pedały, a odżywki i napoje przymocowane do 

roweru. Kask również możesz przymocować do roweru. Pozostałe rzeczy

umieść w kuwecie,

Pompki do roweru nie mogą być pozostawione w strefie zmian na czas 

zawodów,

Zachowaj porządek, staraj się zachować dystans społeczny,

Depozyt na Plaży Miejskiej:

- 6:00 – 7:30 – I seria sprintu

- 8:00 – 9:30 – II fala sprintu

- 10:00 – 11:30 – III fala sprintu + sztafety



Start

I seria, godz. 8:00 – Mężczyźni AG 16-39, Rolling start

II seria, godz. 10:00 – Mężczyźni AG 40+, Rolling start

III seria, godz. 12:00 – Sztafety, Kobiety, Rolling start

UWAGA: Zawodnicy/zawodniczki z lepszymi czasami w pływaniu startują w pierwszej 

kolejności. Prosimy o takie ustawienie przy wejściu do korytarza startowego.



Limity czasowe

Pływanie

30 min

Pływanie + Rower

1,5h

Pływanie + Rower + Bieg

2h



ZACHOWAJ DYSTANS MIN. 1,5 M



Bezpieczeństwo w wodzie

Rozgrzej się przed startem. 

Zapoznaj się z trasą.

Nie korzystaj z nowego sprzętu w dniu zawodów.

Bądź ostrożny i poproś o pomoc, gdy będziesz jej potrzebował.

Stosuj się do poleceń sędziów i ratowników 

medycznych/wodnych.

Obowiązek pływania w czepku z pakietu startowego.

W strefie startu załóż maskę lub przyłbicę. Przed wejściem do 

korytarzy prowadzących do bezpośredniego wbiegnięcia do 

wody zdejmij maseczkę/przyłbicę i wrzuć do specjalnego kosza.

Pamiętaj o chipie!



Trasa pływacka



Pianki

Sprint i sztafety – PIANKI SĄ OBOWIĄZKOWE

Przewidywana temp. wody: ~17,5 – 18,9 st.



Jeśli nie kontynuujesz wyścigu...

Jeśli przed startem, w trakcie pływania lub po jego 

ukończeniu, bądź też na jakimkolwiek innym etapie 

rywalizacji, zdecydujesz się wycofać z wyścigu, 

MASZ OBOWIĄZEK poinformować o tym 

sędziów. Jeżeli nie widzisz sędziego, poinfomuj 

firmę od pomiaru czasu bądź kogoś z teamu 

organizacyjnego zawodów (opaska: 

ORGANIZATOR), ale nie wolontariusza!

Jeśli potrzebujesz pomocy w wodzie, odwróć się 

na plecy i podnieś rękę do góry.





Strefa zmian

System kuwetowy – wszystkie rzeczy powinny być trzymane w kuwecie lub pod 
kuwetą, a nie powieszone na rowerze, stojaku, etc.

Piankę i pozostałe akcesoria pływackie należy włożyć do kuwety.

W strefie znajdują się toalety i punkt medyczny.

Przebieramy się tylko przy rowerze. Przed wyjściem z T1 należy zapiąć kask.

Zakaz wsiadania na rower przed belką.

Brak namiotu kar przy wyjściu ze strefy. Kary będą doliczane przez sędziów do 
wyniku końcowego.



Strefa zmian T1





Trasa rowerowa
- 2 pętle po ulicach Gdyni
- Na końcu pętli:

* w lewo => 2. pętla
* prosto => Strefa Zmian



Trasa kolarska / Bezpieczeństwo

Trzymaj się prawej strony drogi.

Zachowaj ostrożność!

Pamiętaj –“Bezpieczeństwo przede wszystkim”

Odtwarzacze MP3, słuchawki, kamery i inne

multimedialne urządzenia są zabronione.



Trasa kolarska

Numery startowe

Numer startowy na sztycy oraz na kasku. Główny numer 
startowy nie jest wymagany na rowerze, ale dopuszczalny 
(na plecach).

Pomoc teczniczna na trasie

Zawodnicy powinni być wyposażeni we własny zestaw

naprawczy.

Na trasie nie będzie serwisu technicznego.





Strefa Zmian po rowerze

Zejdź z roweru przed belką.

Najpierw rower, potem kask.

Ponownie skorzystaj z kuwety na przebranie się.

Pozostaw rzeczy z etepu kolarskiego w kuwecie. 
Odbierzesz je razem z rowerem.

Numer startowy na etapie biegowym powinien być

z przodu. Na tym etapie jest OBOWIĄZKOWY.



Strefa zmian T2







Trasa biegowa

1 pętla o długości 5 km,

Dobrze oznaczona trasa w centrum Gdyni.

Bezpieczeństwo i zachowanie

Numer startowy powinien stale być widoczny z przodu,

Nie śmieć i nie biegaj z gołą klatką piersiową,

Nikt nie może towarzyszyć zawodnikowi na trasie, ani przy wbiegnięciu na metę,

Zakaz używania odtwarzaczy mp3, kamer itp.,

Nie przybijaj „piątek” z ludźmi przebywającymi wzdłuż trasy, unikaj kontaktu 
fizycznego z ludźmi.





Meta i Strefa Finishera

Na metę nie można wbiegać w towarzystwie dzieci lub kibiców.

Po przekroczeniu linii mety udaj się bezpośrednio do Strefy Finishera. 
Jeśli będziesz potrzebować pomocy udzielą Ci jej ratownicy medyczni 
obecni na mecie.

W Strefie Finishera (hala namiotowa za metą) odbierz recovery bag 
oraz rzeczy pozostawione w depozycie. W pakiecie regeneracyjnym 
będzie czekał na Ciebie upragniony medal finishera. 

Po dobiorze recovery bag i depozytu udaj się do wyjścia.

Odbiór rowerów

Od 14:00 do 16:00 w dniu zawodów.

Weź ze sobą maseczkę/przyłbicę, opaskę, numer startowy i chip.



Strefa Finishera



Dekoracje – odbiór nagród

Odbędzie się jedynie dekoracja miejsc 
1-3 zawodników i zawodniczek sprint 
oraz sztafet (procedury COVID-19).

Odbiór nagród za miejsca 1-3 w 
kategoriach wiekowych (AG) będzie 
możliwy w godz. 14:00 – 16:00 w 
specjalnym namiocie na Skwerze 
Kościuszki. (Godziny pokrywają się z 
czasem odbioru rowerów ze Strefy 
Zmian)





Informacje od sędziów

Nie draftuj, nie śmieć, pamiętaj o bezpieczeństwie – płyń, jedź i biegnij 
mądrze.

Drafting (niebieska kartka): 
- 10 metrów od przedniego do przedniego koła 
- 20 sekund na wyprzedzanie

Kary:

Żółta kartka / 10 sekund kary czasowej

(Kara doliczona do czasu na mecie)

Niebieska kartka / 1 minuta kary czasowej

(Kara doliczona do czasu na mecie)

Czerwona kartka (albo 2x niebieska albo 2x dowolna) = DSQ

Wyprzedzanie z prawej, jazda obok siebie = DSQ

Brak namiotu kar (COVID-19). Kary czasowe będą doliczane do czasu na 
mecie.



Drafting / wyprzedzanie

10 metrów





3 worki z IRONMAN w pakiecie startowym,

3 worki na depozyt

11:45 – 12:00: wejście do strefy zmian dla kolarza i biegacza

PRZEKAZYWANIE CHIPA W STREFIE ZMIAN, przy rowerze.

Medale w Strefie Finishera odbiera biegacz dla całego składu 
sztafety.

Sztafety – kluczowe informacje



Official Race Magazine – www.ironmangdynia.pl

Informacje praktyczne – przesłane mailowo

Regulamin dostępny na www.ironmangdynia.pl

Więcej informacji…

http://www.ironmangdynia.pl/
http://www.ironmangdynia.pl/


Odprawa techniczna – Gdynia, 9.08.2019
Bawcie się dobrze i bezpiecznie!     

Powodzenia!


