
Hawaje, Big Island, Kailua-
-Kona. Dla niektórych to nic 
nieznaczące miejsce na środ-
ku Pacyfiku.

Dla triathlonistów z całego 
świata – spełnienie sporto-
wych marzeń, cel morder-
czych treningów, przygoda 
życia. To na Hawajach bije 
serce IRONMAN. To tam, po-
nad 40 lat temu John Collins 
wypowiedział słynne zdanie: 
„Ktokolwiek zwycięży, na-
zwiemy go Iron Man”.

Pełny IRONMAN pierw-
szy raz w historii zostanie 
rozegrany w Polsce. 8 sierp-
nia w Gdyni, 30 szczęśliw-
ców otrzyma przepustki 
na legendarne mistrzostwa 
świata IRONMAN na Ha-
wajach. Wielu innych miło-
śników triathlonu pokaże, 
że wszystko jest możliwe, że 
nie ma barier nie do pokona-
nia. Nawet, jeśli przyjdzie im 
finiszować przed północą, po 
kilkunastu godzinach mor-
derczego wysiłku.

Ludzie 
z żelaza

6-8 sierpnia

powalczą
o legendarne

hawaje

6 herosi
Życia
codziennego4mapy, 

utrudnienia, 
nięzbędnik 
kibica2 legenda 

ironman.
co musisz 
wiedzieć?
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legenda ironman. co musisz wiedzieć?
IrOnmAn tO wIęcej nIż trIAthlOn. DlA tysIęcy luDzI nA cAłym śwIecIe tO styl życIA. DlA wIelu bODzIec I cel, 

który pOzwOlIł Im przezwycIężyć uzAleżnIenIA, wrócIć DO pełnI życIA pO cIężkIch chOrObAch 
czy pOwAżnych wypADkAch

rzadko się zdarza, aby 
marketingowy slogan 
jakiejkolwiek marki 

tak dobrze oddawał jej warto-
ści i historię, jak jest to w przy-
padku towarzyszącego marce 
IRONMAN hasła Anything Is 
Possible. Co trzeba wiedzieć 
o tych zawodach?

Pomysł zawodów, łączących 
trzy konkurencje na mor-
derczych dystansach pojawił 
się w  głowach Judy i  Johna 
Collinsów w  1977 roku. Za-
mieszkująca Hawaje para 
swój plan organizacji wyści-
gu dla ludzi z żelaza zrealizo-
wała rok później. Dokładnie 
18 lutego 1978 roku odbył 
się pierwszy Hawaiian Iron 
Man Triathlon, w  którym 
wzięło udział zaledwie kil-
kunastu śmiałków. Nikt nie 
mógł wówczas przypuszczać, 
że rodzi się największa na 
świecie seria zawodów spor-
towych dla amatorów.

Zaledwie dwa lata później, 
dzięki materiałowi z  zawo-
dów pokazanemu przez stację 
ABC, wyścig staje się znany 
w  różnych częściach globu. 
W  1982 roku, zawodniczka 
Julie Moss upada zaledwie 
metry przed metą, tracąc 
w  ten sposób prowadzenie 

i tytuł mistrzyni świata. Choć 
nie jest w stanie ustać na no-
gach, nie poddaje się i dociera 
do mety na czworaka. Mo-
ment ten przechodzi na stałe 
do historii IRONMAN, a zapis 
tego finiszu do dnia dzisiej-
szego jest elementem nie-
zliczonych, triathlonowych 
kompilacji wideo.

W  1997 roku Australijczyk 
John MacLean jako pierw-
szy przekracza linię mety  
IRONMAN World Cham-
pionship jadąc na napędza-
nym ręcznie rowerze, a trasę 
biegową pokonując na wóz-

ku inwalidzkim. Od tamtej 
pory niezliczona liczba osób 
z  różnymi niepełnospraw-
nościami udowadnia, że 
Anything Is Possible. W listo-
padzie 2020 roku, gdy cały 
świat walczy z  pandemią 
COVID-19, 21-letni Chris Ni-
kic podczas IRONMAN Flo-
rida zostaje pierwszą osobą 
z zespołem Downa, która po-
konuje pełny dystans IRON-
MAN: 3,8 km pływania, 180 
km jazdy na rowerze i biego-
wy maraton (42,2 km).

Dzisiaj, The IRONMAN Gro-
up to największy operator 

masowych imprez sporto-
wych na świecie, obsługu-
jący rocznie ponad milion 
zawodników. MDOT, czyli 
charakterystyczne dla marki 
„M z  kropką”, widywany jest 
u  wielu osób w  formie tatu-
ażu. I choć przez te ponad 40 
lat historii IRONMAN wiele 
się zmieniło, niezmiennie 
raz w  roku, w  październiku 
oczy całego triathlonowego 
świata zwrócone są w stronę 
Kailua-Kona na hawajskiej 
Big Island, gdzie w piekielnie 
trudnych warunkach najlep-
si z  najlepszych – zawodowi 
triathloniści i  najszybsi za-

wodnicy w  różnych katego-
riach wiekowych – walczą 
o  tytuł mistrza i  mistrzyni 
świata, a  publiczność z  ta-
kim samym entuzjazmem 
wita zarówno zwycięzcę, jak 
i  ostatniego zawodnika, fini-
szującego długo po zachodzie 
słońca.

irOnMan w pOlsce
Do Polski IRONMAN zawi-
tał w 2015 roku, kiedy po raz 
pierwszy w Gdyni odbyły się 
zawody na dystansie IRON-
MAN 70.3, czyli tzw. „połów-
ki” IRONMAN. Zwyciężyli 
w nich reprezentanci Niemiec 
– Nils Frommhold i  Diana 
Riesler, finiszując wówczas 
jeszcze nie na plaży, a  obok 
Akwarium Gdyńskiego. 

Kolejne lata to dynamiczny 
rozwój imprezy, która w mię-
dzyczasie zyskała międzyna-
rodową popularność. Obec-
nie nawet 1/3 startujących 
zawodników przyjeżdża do 
Gdyni z  zagranicy. A  wśród 
nich co roku pojawiają się 
prawdziwe legendy świato-
wego triathlonu, w tym wie-
lokrotni mistrzowie świata, 
jak Jan Frodeno, Daniela Ryf 
czy Mirinda Carfrae.
Polski IRONMAN to także 
zawody w  Warszawie, od 

2016 roku rozgrywane na 
dystansie olimpijskim, a  od 
tego roku także na dystansie 
IRONMAN 70.3 (5 września). 
Oba wydarzenia mają nie 
tylko sportowy charakter, 
ale też wymiar społeczny 
i  charytatywny. Zawodnicy 
niepełnosprawni czy akcje 
charytatywne z  udziałem 
polskich gwiazd kabaretu, 
filmu, telewizji i muzyki spra-
wiają, że również w  naszym 
kraju rośnie grono osób, któ-
re każdego dnia, w  drodze 
do swojej mety zawodów  
IRONMAN udowadniają, że 
nie ma barier nie do poko-
nania. Więcej o  nich można 
przeczytać na stronie 6.

8 sierpnia 2021 zapisze się 
jako kolejna historyczna 
data w  polskim triathlonie. 
Po raz pierwszy w  naszym 
kraju, zawodnicy staną do 
walki w  zawodach IRON-
MAN na pełnym dystansie. 
Po raz pierwszy zobaczymy 
triathlonistów finiszujących 
po zmroku, przy sztucznych 
światłach na Plaży Miejskiej, 
słysząc kultowy okrzyk spike-
ra you are an ironman! 
Po raz pierwszy 30 ludzi z że-
laza wyjedzie z Gdyni z kwali-
fikacją na Mistrzostwa Świata 
IRONMAN na Hawajach.

gdynia - miasto, gdzie 
spełniają się marzenia

Wspaniałe 
p o ł o -
ż e n i e , 

nadmorski klimat, 
w s z e c h o b e c n a 
zieleń i czyste po-
wietrze to znaki 
firmowe „Mia-
sta z morza i ma-
rzeń”. Gdynia znana 
jest wśród turystów  
z pięknych plaż, malow-
niczych krajobrazów 
i bogatej oferty 
r o z r y w -
kowej.

To młode i pełne cha-
rakteru miasto, który 

nadali mu mieszkańcy 
pochodzący ze wszyst-
kich stron Polski. Zna-
ni są oni z tego, że są 
n a j s z c z ę ś l i w s z y m i 
mieszkańcami w kra-
ju. To dzięki nim sze-

roko pojęta aktywność 
funkcjonuje zarówno w 

okazałych arenach, jak i w 
przestrzeni miejskiej, 

tuż na 
k a ż d e j 

ulicy 

czy chodniku, i to właśnie 
dlatego to tu organizowane 
są zawody i imprezy sporto-
we, których klimatu próżno 
szukać gdzie indziej.

Gdynia potrafi inspirować 
żywiołem, siłami natury, 
morza czy strzelistych kli-
fów. Sprawia, że wierzymy, 
że osiąganie celów jest na 
wyciagnięcie ręki. To miej-
sce magiczne, to miejsce, w 
którym spełniają się marze-
nia. Wśród nich są marzenia 
mieszkających tu ludzi, ma-

rzenia sportowców bijących 
tu rekordy i stających się 
„ludźmi z żelaza”, ale także 
i marzenia organizatorów, 
którzy to właśnie tu organi-
zują pierwsze, historyczne 
zawody z serii IRONMAN na 
pełnym dystansie w naszym 
kraju.

Trzymamy kciuki, aby moc 
spełniania marzeń towa-
rzyszyła również Tobie! 

Wojciech Szczurek,
Prezydent Gdyni

Gdynia
pOtrafi 
inspirOwać 
żywiOłeM, 
siłaMi natury, 
MOrza...

 enea.pl

#RazemPoEmocje

Enea z dumą sponsoruje 
Polską

Reprezentację 
Olimpijską 

na Igrzyskach w Tokio.
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6-8 sierpnia: enea ironman gdynia
mApy, InfOrmAcje O utruDnIenIAch, czylI nIezbęDnIk zAwODnIkA I kIbIcA

www.nowalĳka.pl

Jedna z największych firm z branży warzywnej w Polsce.

PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA  NA RYNEK KRAJOWY ORAZ EUROPEJSKI

ISTNIEJEMY OD 1999 ROKU

Conv nience Foode Gospodarstwo Ogrodnicze

EKONOVA

02

WARZYWA

DANIA GOTOWE

ZIOŁA  SAŁATY
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 IRONMAN 70.3

 IRONMAN

trasa biegowatrasa pływacka

trasa rowerowa

Organizacja tak ogrom-
nego wydarzenia, jak 
zawody IRONMAN, 

zawsze wiąże się z czasowymi 
utrudnieniami komunika-
cyjnymi. W  przypadku Enea 
IRONMAN Gdynia, w  naj-
większym stopniu dotyczyć 
będą one Alei Jana Pawła II, 
która zostanie częściowo lub 
całkowicie wyłączona z ruchu 
w dniach 2-10 sierpnia.

Pozostałe wyłączenia dróg 
i zmiany w komunikacji miej-
skiej ograniczą się do soboty 
i niedzieli, a poszczególne od-
cinki dróg będą sukcesywnie 
udrażniane po ich opuszcze-
niu przez ostatniego uczest-
nika rywalizacji.

Szczegółowe informacje nt. 
planowanych godzin za-
mknięcia poszczególnych 
ulic i  zmian w  komunikacji 
miejskiej w czasie organizacji 
Enea IRONMAN Gdynia:
- www.zdiz.gdynia.pl
- www.zkmgdynia.pl 
- www.ironmangdynia.pl.   
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projekt publikacji:

PRESSPEKT
G R U P A  W Y D A W N I C Z A

TM

presspekt Grupa wydawnicza
ul. Gliwicka 35, 42-600 tarnowskie Góry,

 se.kontakt@presspekt.pl, tel: 32 720 97 07

na zlecenie

sport evolution
janki, ul. falencka 1b, 05-090 raszyn

sportevolution.pl

redakcja Dział promocji zdjęcia sport evolution dtp leszek waligóra / presspekt
wszelkie prawa zastrzeżone, redakcja nie odpowiada za treść reklam

herosi życia codziennego
ukOńczenIe zAwODów IrOnmAn tO OlbrzymIe OsIąGnIęcIe nAwet DlA młODej, cIeszącej sIę pełnIą zDrOwIA 
OsOby. jAk zAtem nAzwAć tych, którzy pODejmują tO wyzwAnIe zmAGAjąc sIę z chOrObAmI, czy nIepełnO-

sprAwnOścIAmI, które pOtrAfIą utruDnIć nAwet nAjprOstsze czynnOścI życIA cODzIenneGO?

Historia IRONMAN 
pełna jest ludzi nie-
zwykłych. Takich, 

które w  najlepszy możliwy 
sposób uosabiają hasło „Any-
thing Is Possible”. Zawodnicy 
po amputacjach kończyn, 
triathloniści powyżej 80. 
roku życia, osoby po ciężkich 
wypadkach, poparzeniach, 
chorobie nowotworowej 
– oni wszyscy przekracza-
li i  nadal co roku przekra-
czają metę słysząc kultowe   
you are an ironman!

Niektórzy z  nich na stałe 
wpisują się do annałów 
sportu. Globalną rozpo-
znawalność zdobyli 
Dick i Rick Hoyt – oj-
ciec z  niepełnospraw-
nym synem – których 
historia startów w  za-
wodach IRONMAN 
stała się inspiracją dla 
filmu „Ze wszystkich 
sił”. W  ubiegłym roku 
największe światowe 
media rozpisywały się 
o  wyczynie Chrisa Niki-
ca, który pokonał pełny 
dystans IRONMAN jako 
pierwszy w historii zawod-
nik z zespołem Downa.

rOk przełaMywania 
Barier
Podobnych historii, ludzi 
o  nieprawdopodobnej sile 
woli nie brakuje także 
w  Polsce. Zobaczymy 
ich także na trasie Enea 
IRONMAN Gdynia już 
8 sierpnia br. Aby pod-
kreślić ich determinację, 
organizatorzy zawodów 
ogłosili niedawno Rok 
Przełamywania Barier.

- To hasło narodziło się dość 
naturalnie i  ma kilka wy-
miarów – mówi Piotr Jakó-
bik, dyrektor marketingu 
IRONMAN Poland. – Z jed-
nej strony odnosi się do tego 
trudnego czasu pandemii, 
która zabrała nam wszyst-
kim dużą część naszej wol-
ności, postawiła nieznane 
nam dotąd bariery i ogra-
niczenia, które powoli 
zaczynamy wreszcie 
przełamywać. Dotyczy 
to też masowych imprez 
sportowych, które pande-
mia zmiotła z  powierzchni 
już na samym początku, 

niemal półtora roku temu 
i  które dopiero w  ostatnich 
tygodniach zaczęły do nas 
wracać na szerszą skalę. 
W  końcu, Rok Przełamywa-
nia Barier to nasz pomysł na 
to, aby w  sposób szczególny 
pokazać tych, którzy liczne 
bariery pokonu-
ją każdego 

dnia, walcząc z chorobą, nie-
pełnosprawnością i  związa-
nymi z  nimi ograniczeniami 
fizycznymi, czy umysłowy-
mi, a mimo to stają na starcie 
zawodów IRONMAN – tłu-
maczy.

kOGO zOBaczyMy  
w Gdyni

8 sierpnia, wcze-
snym rankiem, 

z  zamiarem 

przepłynięcia 3,8 km w  Za-
toce Gdańskiej, przejechania 
180 km po wymagającej, pa-
górkowatej trasie kolarskiej 
i  przebiegnięcia dystansu 
maratońskiego z metą na Pla-
ży Miejskiej w  Gdyni, swoją 
walkę rozpoczną Przemek 
Jurczak i jego syn, Kuba:
- Naszą inspiracją jest rodzina 
Hoytów – mówi ojciec chłop-
ca, cierpiącego na czterokoń-
czynowe mózgowe porażenie 
dziecięce.  - Kuba obejrzał kie-
dyś film o historii tego tande-
mu startującego w zawodach 
IRONMAN i  zamarzył sobie, 
że może kiedyś też byśmy 
pokonali taki dystans. Tre-
nuję regularnie, 3-4 godziny 
dziennie, poświęcam na to 
bardzo dużo wolnego czasu, 
ale jak widzę uśmiech Kuby, 
to wiem, że warto to robić – 
dodaje.
Jurczaki Team nie będzie 
jednak jedynym tandemem 
na trasie Enea IRONMAN 
Gdynia. Z  morderczym dy-
stansem zmierzy się też Łu-
kasz Malaczewski, doskonale 
znany już gdyńskim kibicom 
ze swoich poprzednich star-
tów w  tandemie z  Jasiem 
Kmieciem. Tym razem towa-
rzyszyć będzie mu jego przy-
jaciółka, Agnieszka Kubicka, 
chorująca na stwardnienie 
rozsiane. 

- Jaś niestety już od nas od-
szedł, ale pokazał nam, że 
jego marzenie jest również 

marzeniem wielu innych 
osób niepełnosprawnych – 
mówi Łukasz Malaczewski. 
- Triathlon jest bardzo cie-
kawą dyscypliną. Startując 
z Jasiem w tandemie pokaza-
liśmy, że możemy wspólnie 
z osobami niepełnosprawny-
mi dzielić się tymi fantastycz-
nymi emocjami – przekonuje.

Swoją ważną misję, poprzez 
start w zawodach, chce rów-
nież realizować Grzegorz 
Perzyński – gdańszczanin, 
któremu 19 lat temu, w  wie-
ku 28 lat, życie uratował 

przeszczep wątroby. Jak sam 
opowiada, jego stan był już 
agonalny. W  ostatniej chwili 
pojawiła się szansa na prze-
szczep.

- Pierwszym cudem było 
to, że wątroba przyszła na 
czas. Drugim, że się przyjęła, 
a trzecim przejście całej reha-
bilitacji. Musiałem się uczyć, 
jak stać - wspomina Grzegorz 
Perzyński.

Jego doświadczenie zaowo-
cowało powstaniem Fundacji 
Transplantacja LIVERstrong, 
która aktywnie działa na 
polu edukacji i  uświadamia-
nia społeczeństwa, ale też po-
lityków, w  zakresie wyzwań 
i  problemów polskiej trans-
plantologii

- Nie dociera do mnie jeszcze, 
że będę miał okazję wystar-
tować w  Enea IRONMAN 
Gdynia oraz Citi Handlowy 
5150 Warsaw. Swój udział 
w  rywalizacji traktuję jako 
narzędzie do zwrócenia uwa-
gi na sytuację transplantolo-
gii w  Polsce, a  precyzyjniej 
na drastyczny spadek prze-
szczepień – mówił Grzegorz 
Perzyński podczas niedaw-
nej konferencji IRONMAN 
Poland.

Trzymamy kciuki za starty 
wszystkich zawodników. 
Dopingować można ich już  
8 sierpnia.

Pokaż, na co Cię stać!
Sprawdź, ile możesz zyskać  
z kartą kredytową Citibank. 
RRSO: 11,46%

RRSO oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania. Reprezentatywny przykład dla Karty Kredytowej Citibank Simplicity. Rzeczywista 
roczna stopa oprocentowania 11,46% (RRSO) przy założeniu: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 7000 zł, całkowita 
kwota do zapłaty 7419,99 zł., zmienne oprocentowanie nominalne 7,2% w skali roku, całkowity koszt kredytu 419,99 zł. (w tym opłata 
roczna za wydanie karty płatniczej będącej Kartą główną i za obsługę karty kredytowej będącej Kartą główną 144 zł, odsetki 275,99 zł.),  
12 miesięcznych rat równych w wysokości po 618,33 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 31/05/2021 na reprezentatywnym przykładzie. 
Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej poten-cjalnego kredytobiorcy przez Bank Handlowy w Warszawie 
S.A. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Znaki Citi oraz Citi Handlowy  
i Citigold stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji.

program
zawodów

Piątek, 6 sierPnia 2021

12.00 
-20.00

Godziny otwarcia  
strefy rodzinnej enei

14.00 
-19.00

kids aquathlon gdynia – 
mistrzostwa polski  

w aquathlonie

sobota, 7 sierPnia 2021

8.00 start sprint triathlon Gdynia 
(I seria)

ok. 9.00
spodziewany finisz zwycięz-

cy sprint triathlon Gdynia  
(I seria)

9:00 – 
20:00

Godziny otwarcia  
strefy rodzinnej enei

10:00 start sprint triathlon Gdynia 
(II seria)

ok.11:00

spodziewany 
finisz zwycięzcy 

sprint triathlon Gdynia  
(II seria)

niedziela, 8 sierPnia 2021

6.00 start 
enea iRonman 70.3 gdynia

7.00 start
enea iRonman gdynia

09.00
-18.00

Godziny otwarcia  
strefy rodzinnej enei

ok 9.30
spodziewany finisz zwy-

cięzcy enea IrOnmAn 70.3 
Gdynia

ok. 14.30
spodziewany finisz  

ostatniego zawodnika 
enea IrOnmAn 70.3 Gdynia

14:30
pokaz akrobacji lotniczych  

w wykonaniu 
łukasza czepieli (red bull)

15.30
spodziewany finisz 

zwycięzcy 
enea IrOnmAn Gdynia

15.30
-23.30

you are an ironman! – 
witamy finisherów 

enea IrOnmAn Gdynia: 
dj, spikerzy, 

muzyka aż do wieczora! 
zróbmy dla nich hałas!

ok. 23.30
spodziewany finisz 

ostatniego zawodnika 
enea IrOnmAn Gdynia

ironmangdynia.pl

rOk przeła-
Mywania Ba-
rier tO nasz 
pOMysł na tO, 
aBy w spOsóB 
szczeGólny 
pOkazać tych, 
którzy liczne 
Bariery pOkO-
nują każdeGO 
dnia




