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Informacje ogólne 
 

Nazwa imprezy: Enea IRONMAN Gdynia 

Data: 6-8 sierpnia 2021 

Dystans główny IRONMAN: 3,8 km pływania, 180 km roweru, 42,2 km biegu 

Dystans dodatkowy IRONMAN 70.3: 1,9 km pływania, 90 km roweru, 21,1 km biegu 

 

Biuro prasowe: 

Biuro prasowe będzie zlokalizowane w namiocie na Plaży Miejskiej, tuż przy mecie zawodów. 
Godziny pracy: 

PIĄTEK 13:00 - 16:00 

SOBOTA 7:00 - 16:00 

NIEDZIELA 5:00 - 24:00 

 

Biuro prasowe online: https://accredito.com/sport-evolution 

 

Konferencja prasowa z udziałem zawodników PRO:  
- czwartek (5.08.2021), godz. 13:00, miejsce: Hotel Mercure w Gdynia (sala Omega 1) 

 

Kontakt dla mediów: 

Łukasz Maleszewski, Rzecznik Prasowy 
kom.: +48 791 468 288 / email: lukasz.maleszewski@sportevolution.pl 

 
Oficjalna strona internetowa: www.ironmangdynia.pl  
 

Social media:  

www.facebook.com/ironmantriPL 

www.instagram.com/ironmanpoland  

#IMGdynia  #IM703Gdynia 
 

Relacja na żywo i wyniki: 

Relacje z Enea IRONMAN Gdynia będą dostępna na: www.facebook.com/ironmantriPL oraz 
www.instagram.com/ironmanpoland/  

Wyniki na żywo można śledzić na: www.datasport.pl.  

 

https://accredito.com/sport-evolution
mailto:lukasz.maleszewski@sportevolution.pl
http://www.ironmangdynia.pl/
https://www.facebook.com/ironmantriPL
https://www.instagram.com/ironmanpoland/
https://www.instagram.com/explore/tags/enea5150warsaw/
http://www.facebook.com/ironmantriPL
http://www.instagram.com/ironmanpoland/
http://www.datasport.pl/
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Enea IRONMAN Gdynia – co nas czeka? 
 
 
HISTORIA 
Siódma edycja zawodów organizowanych w Gdyni pod szyldem IRONMAN będzie wyjątkowa. Po 
raz pierwszy w Polsce, triathloniści będą mieli okazję wystartować na pełnym dystansie 
IRONMAN. To jest to, na co wszyscy czekali! Wreszcie na mecie, na Plaży Miejskiej w Gdyni, będzie 
można usłyszeć charakterystyczny okrzyk spikera „You are an IRONMAN”! Tradycyjnie też 
przygotowano rywalizację na tzw. „połówce” czyli Enea IRONMAN 70.3 Gdynia. 
 
 
SPORTOWO 
Mówi się, że siódemka to szczęśliwa liczba, ale nie szczęście, a ugruntowana pozycja oraz 
profesjonalizm, gwarantują wyjątkową obsadę tegorocznej edycji Enea IRONMAN Gdynia. 
Tradycyjnie na trasie gdyńskiej „połówki” zobaczymy w tym roku światową czołówkę 
triathlonistów i triathlonistek. Swój start potwierdzili tacy zawodnicy jak: Andreas Dreitz czy 
Lucy Hall. Szyki zagranicznym faworytom postarają się pokrzyżować najlepsi polscy zawodnicy: 
Robert Wilkowiecki czy Aleksandra Jędrzejewska. 
 
 
MIĘDZYNARODOWO 
Enea IRONMAN Gdynia to impreza o charakterze międzynarodowym. Jeszcze 5 lata temu odsetek 
zawodników zagranicznych nie przekraczał w Gdyni 15%. W tym roku ponad 1/3 uczestników 
przyjeżdża do nas z zagranicy – z 49 różnych państw! To prawdziwa wizytówka Gdyni, 
promująca miasto na całym świecie. 
 
 
MISTRZOSTWA ŚWIATA 
W ramach Enea IRONMAN Gdynia odbędą się kwalifikacje do Mistrzostw Świata IRONMAN 
Kailua-Kona Hawai'i. Do wygrania będzie 75 slotów na MŚ, które odbędą się tradycyjnie na 
hawajskiej wyspie Kona w 2021 roku. W imprezie wezmą udział zawodnicy PRO oraz najlepsi 
age-grouperzy w kategorii kobiet i mężczyzn. W Enea IRONMAN 70.3 Gdynia odbędą się 
kwalifikacje do IRONMAN 70.3 World Championship. Do wygrania będzie 30 slotów na 
mistrzostwa, które odbędą się w Taupo, w Nowej Zelandii, w 2022 roku. 
 
 
SPRINT 
Obok rywalizacji na „pełnym” dystansie oraz „połówki”, emocji dostarczą zawodnicy startujący w 
konkurencji Sprint Triathlon Gdynia. Wyścig rozgrywany jest na dzień przed głównymi 
zmaganiami. Zawodnicy do pokonania mają 750 metrów pływania, 20 km etapu kolarskiego i 5 
km biegu ulicami Gdyni. Wyścig na dystansie sprinterskim to dobry wybór dla tych, którzy 
preferują krótkie starty oraz dla tych, którzy dopiero szykują się do dłuższego dystansu. 
 
 
SZTAFETY 
Rywalizacja sztafet to kolejna z imprez towarzyszących głównym zawodom Enea IRONMAN 
Gdynia. W skład sztafety wchodzą 3 osoby, a każda z nich ma do pokonania jeden z triathlonowych 
etapów: 750 metrów pływania, 20 km etapu kolarskiego i 5 kilometrów biegu. 
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Rok przełamywania barier 
 
Hasło, które przyświeca wszystkim tegorocznym zawodom organizowanym w naszym 
kraju pod szyldem IRONMAN brzmi: „Rok przełamywania barier”.  
 

 
 
- Tegoroczne hasło zawodów to podsumowanie tego trudnego czasu związanego z pandemią COVID-
19, który, mam nadzieję, już za nami, ale również nowe otwarcie – ogłosił Michał Drelich, 
dyrektor IRONMAN Poland. – Mówimy tu o wszystkich barierach, także o tych, z którymi muszą 
się zmagać nasi zawodnicy. Uczestnicy naszych zawodów mogą być inspiracją dla wszystkich. 
Pokazują, że tak naprawdę nie ma barier nie do pokonania i ograniczenia są tylko w naszej głowie. 
Z wielkim utęsknieniem czekamy na powrót imprez sportowych z udziałem publiczności – 
podkreślił dyrektor IRONMAN Poland. 
 
Przykładem zawodników, którzy przełamują bariery są aż dwa tandemy startujące w Enea 
IRONMAN Gdynia: Łukasz Malaczewski i Agnieszka Kubicka oraz Jurczaki Team, czyli Przemysław 
Jurczak i jego syn Kuba, który urodził się z czterokończynowym mózgowym porażeniem 
dziecięcym.  
 
- Naszą inspiracją jest rodzina Hoytów – powiedział Przemek Jurczak. – Kuba obejrzał kiedyś film 
o historii tego tandemu startującego w zawodach IRONMAN i zamarzył sobie, że może kiedyś też 
byśmy pokonali taki dystans. Trenuję regularnie, 3-4 godziny dziennie, poświęcam na to bardzo dużo 
wolnego czasu, ale jak widzę uśmiech Kuby, to wiem, że warto to robić. Cały czas jesteśmy w treningu, 
mamy więc nadzieję, że na zawody forma będzie szczytowa – zapewniał Przemek Jurczak, tata 
Kuby. 

 
Starty w tandemie w zawodach Enea IRONMAN Gdynia zapoczątkował Łukasz Malaczewski, 
któremu towarzyszył Jaś Kmieć, chłopiec, który z powodu choroby nie mógł samodzielnie chodzić. 
W tym roku, na pełnym dystansie IRONMAN, partnerką Łukasz Malaczewskiego, będzie jego 
przyjaciółka Agnieszka Kubicka, chorująca na stwardnienie rozsiane. 
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- Mam już pewne doświadczenie w takich startach – mówił Łukasz Malaczewski. – Przez kilka lat 
startowałem w Enea IRONMAN 70.3 Gdynia z Jasiem Kmieciem. Zdaję sobie jednak sprawę, że 
Agnieszka będzie cięższa i między innymi z tego powodu jest to większe wyzwanie. Wierzę jednak, 
że zmieścimy się w limicie 16 godzin – podsumował triathlonista. 
 
Oba tandemy wystartują na legendarnym, pełnym dystansie, który jest marzeniem wszystkich 
triathlonistów. To właśnie na Plaży Miejskiej w Gdyni zawodnicy wbiegając na metę 8 sierpnia, 
usłyszą charakterystyczny okrzyk spikera: „You are an IRONMAN!”. W Enea IRONMAN Gdynia 
wystartuje również Grzegorz Perzyński – triathlonista, któremu blisko 19 lat temu przeszczep 
wątroby uratował życie. 
 
- Nie dociera do mnie jeszcze, że będę miał okazję wystartować w Enea IRONMAN Gdynia - 

przekonywał Grzegorz Perzyński. - Swój udział w rywalizacji traktuję jako narzędzie do 

zwrócenia uwagi na sytuację transplantologii w Polsce, a precyzyjniej na drastyczny spadek 

przeszczepień – mówił zawodnik. 

„Rok przełamywania barier” to również hasło towarzyszące zawodom organizowanym w stolicy 

naszego kraju – Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw oraz Citi Handlowy 5150 Warsaw. 

Startując na dystansie olimpijskim, swoje ograniczenia pokonywać, między innymi, będzie Michał 

Urbański, triathlonista ze spektrum autyzmu trenujący w ParaSportowi Pro Team.  

- Trenuję codziennie, siedem dni w tygodniu – powiedział Michał Urbański. – Pływam cztery razy 

w tygodniu, biegam i jeżdżę na rowerze dwa razy w tygodniu – wyliczał triathlonista.  

W Enea IRONMAN Gdynia na dystansie sprintu wystartuje również pierwszy polski triathlonista 

z zespołem Downa – Bartosz Matusiewicz. Obaj zawodnicy pomimo swojej niepełnosprawności 

intelektualnej, to utytułowani sportowcy. Od kilku lat odnoszą spore sukcesy w pływaniu, są 

wielokrotnymi medalistami Mistrzostw Polski w swoich kategoriach. Do swojego startu w Gdyni 

oraz Warszawie przygotowują się pod okiem profesjonalnych trenerów. 
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Enea IRONMAN Gdynia w dobie pandemii 
 
W związku z nadal panującą sytuacją pandemiczną oraz ze względu na obostrzenia dotyczące 

organizacji imprez sportowych o charakterze masowym, zawody odbędą się w reżimie 

sanitarnym. Bezpieczeństwo zawodników, obsługi i wolontariuszy pozostaje niezmiennie naszym 

najwyższym priorytetem. 

 
ZMIANY ZWIĄZANE Z COVID-19: 
 
 Bezdotykowa obsługa w biurze zawodów 
Dla uniknięcia tłumu i kolejek, wstęp do biura zawodów będą mieli wyłącznie zarejestrowani 

zawodnicy (bez osób towarzyszących), a godzinę odbioru pakietu startowego trzeba wcześniej 

zadeklarować poprzez formularz online. Sam odbiór pakietu startowego będzie odbywał się 

niemal bezdotykowo – zawodnik nie będzie musiał nawet brać długopisu do ręki. 

 Organizacja startu 
Utrzymana zostanie formuła tzw. Rolling Start, w której grupa zawodników startuje razem w ok. 

10-sekundowych odstępach. Starty każdej z grup będą odbywać się w odstępach 30 minut. Dojście 

do samego startu zostanie dodatkowo podzielone na kilka korytarzy, odsuniętych od siebie o 1,5 
metra. 

 Formuła non-drafting 
Utrzymana zostanie oczywiście formuła wyścigu non-drafting, która wymusza 12 metrów 

odległości pomiędzy zawodnikami na trasie kolarskiej. Dodatkowo, dzięki zwiększonej szerokości 

trasy biegowej, możliwe będzie utrzymanie dystansu 2 m pomiędzy zawodnikami. Nad 

przestrzeganiem tych zaleceń mają czuwać sędziowie na trasie. 

 Punkty odżywiania 
Napoje i odżywki będą dostępne wyłącznie w zamkniętych opakowaniach. Na trasie biegowej, na 

punktach odżywiania obowiązywać będzie samoobsługa, tj. wolontariusze nie będą podawali 

zawodnikom napojów i odżywek do ręki. 

 Rezygnacja z Welcome Banquet i After Party 
Welcome Banquet i After Party nie dojdą w tym roku do skutku. Zawodnicy otrzymają jednak coś 

w zamian. W każdym pakiecie startowym znajdą się bowiem specjalne monety, które będzie 

można wymienić na posiłek ze specjalnego menu w 9 wybranych restauracjach na terenie Gdyni. 

 Środki higieny osobistej 
We wszystkich strefach zawodniczych, obsługa i wolontariusze zostaną wyposażeni w maseczki, 

rękawiczki i środki do dezynfekcji. Zawodnicy będą zobowiązani do noszenia maseczek w biurze 

zawodów i strefie expo oraz w strefie zmian przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu rowerów. 

Maseczki będą też rekomendowane w strefie startu. Rzecz jasna, podczas samej rywalizacji nie 

będzie obowiązku posiadania maseczki. 

 Kampania edukacyjna  
Obsługa i wolontariusze zaangażowani w organizację zawodów zostali specjalnie przeszkoleni w 

zakresie: dbania o zdrowie, higieny osobistej, bezpiecznych i odpowiedzialnych zachowań oraz 

przestrzegania procedur wprowadzonych podczas tegorocznej edycji zawodów. 
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 Samowystarczalność zawodników 
Ważnym elementem tegorocznej rywalizacji w ramach Enea IRONMAN 70.3 Gdynia, będzie 

zwiększenie samowystarczalności zawodników. Chcemy wzmocnić pozycję uczestników, by 

zmniejszyć liczbę bezpośredniej interakcji z wolontariuszami, obsługą oraz innymi zawodnikami. 

Program IRONMAN Athlete Smart zakłada odpowiedzialność sportowca za współpracę podczas 

wyścigu, zapewniając wszystkim przestrzeń i czas na bezpieczny udział w wydarzeniu. 

 Nowa formuła odprawy technicznej 
Tradycyjna odprawa techniczna dla zawodników zostanie przeprowadzona online. 
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Regulamin pracy dziennikarzy w trakcie Enea IRONMAN Gdynia  

6-8 sierpnia 2021, Gdynia 

 
1. Dziennikarze pracujący przy Enea IRONMAN Gdynia powinni wykonywać swoje obowiązki 

zgodnie z panującym porządkiem prawnym i normami obyczajowymi. 

2. Dziennikarze pracujący przy Enea IRONMAN Gdynia zobowiązani są do przestrzegania 

wszelkich regulaminów i zasad wprowadzonych przez Organizatora. 

3. Dziennikarze przez cały czas przebywania na terenie zawodów zobowiązani są do noszenia na 

nadgarstku opaski, wydawanej przy odbiorze akredytacji. Jest to informacja dla ochrony oraz 

obsługi zawodów, że dana osoba przebywa na terenie imprezy za zgodą Organizatora. 

4. Ze względu na sytuację pandemiczną w Polsce, Organizator ogranicza liczbę dziennikarzy 

podczas zawodów Enea IRONMAN Gdynia. Dziennikarze, którzy otrzymają akredytację 

zobowiązują się: 

- przestrzegać zasad wynikających z wprowadzonego w Polsce reżimu sanitarnego 

- zachowywać dystans społeczny, minimum 1,5m odstępu od innych osób 

- zasłaniać usta i nos w przestrzeniach zamkniętych, w tym w Centrum Prasowym 

- dezynfekować ręce przed wejściem do Centrum Prasowego 

- podczas przeprowadzania wywiadów utrzymywać zwiększony dystans od rozmówcy (min. 2 m).  

5. Organizator udostępnia dla dziennikarzy Centrum Prasowe. Z Centrum Prasowego mogą 

korzystać wyłącznie akredytowani dziennikarze. 

W Centrum Prasowym: 

- dostępny jest internet oraz miejsce do pracy (krzesła, stoły); 

- dostępne są bieżące informacje na temat zawodów; 

- dostępne będą napoje. 

6. Akredytacje przyznawane są poprzez serwis Accredito.com. O przyznaniu akredytacji decyduje 

Organizator. Akredytacja obowiązuje tylko dla osoby, która ją otrzymała. Zabrania się 

przekazywać akredytacji innej osobie.  

7. Warunkiem otrzymania akredytacji jest akceptacja niniejszego Regulaminu.  

8. Przyznana akredytacja nie upoważnia do wchodzenia do Stref Zamkniętych (szatnie, VIP room, 

namioty medyczne, centrum zarządzania, strefa zmian). Wejście do Stref Zamkniętych może 

odbywać się wyłącznie za zgodą Centrum Prasowego i w towarzystwie pracownika Centrum 

Prasowego. Osoby zainteresowane wejściem do wybranych Stref Zamkniętych powinny uzyskać 

zgodę Centrum Prasowego. 

9. Akredytowani dziennikarze zobowiązani są do stosowania się do wszelkich poleceń wszystkich 

służb porządkowych Organizatora. 
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10. Dziennikarze zobowiązani są do nieprzeszkadzania zawodnikom przez cały czas trwania 

zawodów. Zabronione jest przeszkadzanie i utrudnianie poruszania się na trasie wyścigu, w 

strefie mety i startu, w strefie finishera oraz wszystkich innych miejscach, gdzie przebywają 

zawodnicy. 

11. Poruszanie się po trasie wyścigu samochodem, motocyklem lub innymi pojazdem jest 

zabronione, z wyjątkiem osób, które uzyskały oficjalną zgodę Organizatora. 

12. Dziennikarze w strefie mety mogą przebywać wyłącznie w wyznaczonej strefie mix-zone 

usytuowanej za linią mety. Zdjęcia z linii mety można wykonywać tylko ze specjalnie wygrodzonej 

strefy. Dziennikarze zobowiązani są do słuchania poleceń osoby z Centrum Prasowego pilnującej 

porządku w mix-zone. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia akredytacji prasowej bez podania 

przyczyn. Od decyzji Organizatora o odmowie udzielania akredytacji nie przysługuje odwołanie. 

14. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować odebraniem akredytacji. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  Media Guide 

 

11 | S t r o n a  

Program imprezy 
 

Piątek, 6 sierpnia 2021 

Czas Wydarzenie Miejsce 

12:00 - 17:00 
Godziny otwarcia Biura zawodów Kids 

Aquathlon Gdynia 
Plaża Miejska 

12:00 - 20:00 Godziny otwarcia Strefy Rodzinnej Enea Plaża Miejska 

12:00 - 20:00 Godziny otwarcia Biura zawodów i Expo Marina Gdynia 

14:00 
Start Kids Aquathlon Gdynia - Mistrzostwa 

Polski w Aquathlonie 
Plaża Miejska 

15:00 - 21:30 
Wprowadzanie rowerów do strefy zmian 

(Sprint Triathlon Gdynia) 
Skwer Kościuszki 

18:00 
Odprawa Q&A dla Zawodników Sprint Triathlon 

Gdynia w języku polskim 
Online: 

www.facebook.com/ironmantriPL 

19:00 Dekoracja Kids Aquathlon Gdynia Plaża Miejska 

19:00 
Odprawa Q&A dla Zawodników Sprint Triathlon 

Gdynia w języku angielskim 
Online: 

www.facebook.com/ironmantriPL 

 

Sobota, 7 sierpnia 2021 

Czas Wydarzenie Miejsce 

8:00 - 10:00 Sprint Triathlon Gdynia (Seria 1) Plaża Miejska 

9:00 - 20:00 Godziny otwarcia Biura zawodów i Expo Marina Gdynia 

9:00 - 20:00 Godziny otwarcia Strefy Rodzinnej Enea Plaża Miejska 

10:00 - 12:00 Sprint Triathlon Gdynia (Seria 2) Plaża Miejska 

12:00 - 14:00 
Odbiór rowerów ze strefy zmian 

(Sprint Triathlon Gdynia) 
Skwer Kościuszki 

12:30 Dekoracja Sprint Triathlon Gdynia Plaża Miejska 

14:00 
Odprawa Q&A dla Zawodników IRONMAN, 

IRONMAN 70.3 w jęz. Polskim 
Online: 

www.facebook.com/ironmantriPL 

15:00 
Odprawa Q&A dla Zawodników IRONMAN, 

IRONMAN 70.3 w jęz. Angielskim 
Online: 

www.facebook.com/ironmantriPL 

15:00 - 22:00 
Wprowadzanie rowerów do strefy zmian 

(IRONMAN, IRONMAN 70.3) 
Skwer Kościuszki 

http://www.facebook.com/ironmantriPL
http://www.facebook.com/ironmantriPL
http://www.facebook.com/ironmantriPL
http://www.facebook.com/ironmantriPL
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Niedziela, 8 sierpnia 2021 

Czas Wydarzenie Miejsce 

4:30 - 5:30 Godziny otwarcia strefy zmian (IRONMAN 70.3) Skwer Kościuszki 

5:30 - 6:30 Godziny otwarcia strefy zmian (IRONMAN) Skwer Kościuszki 

6:00 - 6:40 Rolling start - IRONMAN 70.3 Plaża Miejska 

7:00 - 7:20 Rolling start - IRONMAN Plaża Miejska 

9:00 - 18:00 Godziny otwarcia Strefy Rodzinnej Enea Plaża Miejska 

9:30 
Spodziewany zwycięzca Enea IRONMAN 70.3 

Gdynia 
Meta na Plaży Miejskiej 

10:00 - 18:00 Godziny otwarcia Expo Marina Gdynia 

14:00 - 18:00 
Odbiór rowerów ze strefy zmian (IRONMAN 

70.3) 
Skwer Kościuszki 

14:30 
Spodziewany finisz ostatniego zawodnika Enea 

IRONMAN 70.3 Gdynia 
Meta na Plaży Miejskiej 

14:30 
Pokaz akrobacji lotniczych w wykonaniu 
Łukasza Czepieli (Red Bull) 

Plaża Miejska 

15:30 Spodziewany zwycięzca IRONMAN Gdynia Meta na Plaży Miejskiej 

16:00 
Dekoracja i ceremonia Slot Allocation - 

IRONMAN 70.3 
Park im. Marii i Lecha 

Kaczyńskich 

18:00 - 1:00 Odbiór rowerów ze strefy zmian - IRONMAN Skwer Kościuszki 

23:30 
Spodziewany finisz ostatniego zawodnika 

IRONMAN Gdynia 
Meta na Plaży Miejskiej 

 

 

Poniedziałek, 9 sierpnia 2021 

Czas Wydarzenie Miejsce 

12:00 
Dekoracja i ceremonia Slot Allocation - 

IRONMAN 
Skwer Kościuszki 
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Statystyki uczestników 
 

 

 

 

 

WIEK NAJSTARSZYCH ZAWODNIKÓW 

 

 

 

 

 

92%

8%

Udział % wg płci 
Enea IRONMAN Gdynia

mężczyźni kobiety

70%

30%

Udział % wg płci 
Sprint Triathlon Gdynia

mężczyzni kobiety

 
ENEA IRONMAN 

GDYNIA 
SPRINT 

TRIATHLON 

MĘŻCZYŹNI 72 70 

KOBIETY 58 65 
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Narodowości 
 

 

Na przestrzeni swojej kilkuletniej historii, zawody Enea IRONMAN 70.3 Gdynia stały się 

prawdziwie międzynarodowym wydarzeniem. Zaczynając od procentowego udziału 

obcokrajowców nieprzekraczającego 10%, w tegorocznej 37% zawodników na obu dystansach 

stanowić będą obcokrajowcy. To ponad 1/3 listy startowej, na której znajduje się blisko 49 

różnych narodowości! Tradycyjnie jednak największą grupę stanowią Polacy, drugą grupą 

pod względem liczebności będą reprezentanci Niemiec, Ukrainy, Belgi, Holandii, Szwecji, 

Czech, Litwy oraz Wielkiej Brytanii. 
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Trasy Enea IRONMAN Gdynia oraz Enea IRONMAN 70.3 Gdynia 

Trasa pływacka 

 

Trasa kolarska 
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Trasa biegowa 
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Sprint i sztafety – trasy 
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Sprint Triathlon i Sztafety 
 

Tradycyjnie, sobota upłynie nam pod znakiem rywalizacji na dystansie sprinterskim. 
Ponad 700 osób stanie na starcie, zarówno indywidualnie, jak i w 3-osobowych sztafetach. 

Dystans sprinterski to dokładnie połowa dystansu olimpijskiego, a zatem: 

 0,75 km pływania 

 20 km na rowerze 

 5 km biegu 

Wielu zawodników, którzy w niedzielę wyruszą na trasę Enea IRONMAN Gdynia oraz Enea 
IRONMAN 70.3 Gdynia, swoje pierwsze triathlonowe kroki stawiało właśnie na dystansie 
sprinterskim w Gdyni. Te zawody to bowiem doskonała propozycja dla tych, którzy dopiero 
zaczynają swoją przygodę z triathlonem. 

Sztafety dają natomiast okazję do poczucia atmosfery wielkich zawodów triathlonowych tym, 
którzy być może nie są jeszcze w stanie zmierzyć się ze wszystkimi trzema dyscyplinami 
indywidualnie. 
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Kids Aquathlon Gdynia - Mistrzostwa Polski w aquathlonie 
 
Wśród imprez towarzyszących polskim zawodom IRONMAN nie mogło zabraknąć 
propozycji dla najmłodszych. Kids Aquathlon Gdynia - Mistrzostwa Polski w Aquathlonie 
to rywalizacja dla młodych sportowców, którzy marzą, by w przyszłości startować w 
zawodach triathlonowych na Igrzyskach Olimpijskich, czy zawodach z cyklu IRONMAN. 

 

Uczestnicy muszą wykazać się nie lada sprawnością i wytrzymałością, bowiem w pierwszej 

kolejności czeka ich konkurencja pływacka, a zaraz później określony dystans do przebiegnięcia. 

Rywalizacja dzieci i młodzieży w aquathlonie towarzyszy gdyńskim zawodom spod szyldu 

IRONMAN już od kilku lat. Jednak dopiero teraz, po raz pierwszy, będzie to ranga Mistrzostw 

Polski. 

W zależności od kategorii wiekowej, przewidziano następujące dystanse: 

 Dzieci 5 – 6 lat   50 metrów pływania i 100 metrów biegu 

 Dzieci 7 – 8 lat   50 metrów pływania i 100 metrów biegu 

 Dzieci 9 – 10 lat   100 metrów pływania i 500 metrów biegu 

 Żak 11 – 12 lat  200 metrów pływania i 1000 metrów biegu 

 Młodzik 13 – 14 lat  400 metrów pływania i 2000 metrów bieg 

 Junior młodszy 15 – 17 lat   400 metrów pływania i 2000 metrów biegu 

 Junior 18 – 19 lat  800 metrów pływania i 5000 metrów biegu 

Zwycięzcy kategorii od Żaka do Juniora wywalczą tytuły Mistrzów Polski w Aquathlonie 

przyznawane przez Polski Związek Triathlonu. 

Rywalizację w ramach Kids Aquathlon Gdynia - Mistrzostwa Polski w Aquathlonie zaplanowano 

w piątek 6 sierpnia. Początek zawodów o godz. 14:00. Szczegółowy program dostępny jest TUTAJ.  

https://www.ironmangdynia.pl/pl/wydarzenia/kids-aquathlon-gdynia-mistrzostwa-polski-w-aquathlonie#edit-group-tab-7


 
 

   
Media Guide   

 

20 | S t r o n a  

 

Wyniki poprzednich edycji Enea IRONMAN 70.3 Gdynia – TOP 3 

 
MĘŻCZYŹNI 

2015 2016 2017 
NILS FROMMHOLD 

(Niemcy) 
IVAN TUTUKIN 

(Rosja) 
BORIS STEIN  

(Niemcy) 
ANTON BLOKHIN 

(Ukraina) 
DANIIL SAPUNOV 

(Ukraina) 
CHRISTOPHER 

HETTICH (Niemcy) 
MIŁOSZ SOWIŃSKI 

(Polska) 
SEAN DONNELLY 

(Niemcy) 
MARKUS LIEBELT 

(Niemcy) 
 

MĘŻCZYŹNI 

2018 2019 2020 
TIMOTHY O’DONNELL 

(USA) 
JAN FRODENO * 

(Niemcy) 
MAGNUS DITLEV 

(Dania) 
NILS FROMMHOLD 

(Niemcy) 
MAURICE CLAVER 

(Niemcy) 
THOMAS DAVIS 
(Wlk. Brytania) 

MARKUS LIEBELT 
(Niemcy) 

MIKI MORCK 
TAAGHOLT (Dania) 

PATRICK LANGE 
(Niemcy) 

 

 

KOBIETY 

2015 2016 2017 
DIANA RIESLER 

(Niemcy) 
DIANA RIESLER 

(Niemcy) 
LISA HUETTHALER 

(Austria) 
PAULINA KOTFICA 

(Polska) 
EWA KOMANDER 

(Polska) 
CORINNE ABRAHAM 

(Wlk. Brytania) 
EWA KOMANDER 

(Polska) 
MARGIE SANTIMARIA 

(Włochy) 
MARIA CZEŚNIK 

(Polska) 
 

KOBIETY 

2018 2019 2020 
DANIELA RYF ** 

(Szwajcaria) 
AMELIA WATKINSON 

(Nowa Zelandia) 
LISA NORDEN 

(Szwecja) 
MIRINDA CARFRAE 

(Australia) 
LISA HUETHALER 

(Austria) 
CAROLIN LEHRIEDER 

(Niemcy) 
EWA KOMANDER  

(Polska) 
SUSIE CHEETHAM 

(Wlk. Brytania) 
KIMBERLEY MORRISON 

(Wlk. Brytania) 
 

* Rekord trasy Enea IRONMAN 70.3 Gdynia - 3:39:35 

** Z najszybszym czasem w historii zawodów z serii IRONMAN 70.3 – 3:57:54 
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Nagrody finansowe 2021 
 

Pula nagród tegorocznej edycji Enea IRONMAN 70.3 Gdynia wynosi łącznie 15.000 USD. 

 

 

 

 

 
 

 

MIEJSCE WYSOKOŚĆ NAGRODY - KOBIETY/ MĘŻCZYŹNI 

I 2000 USD 

II 1500 USD 

III 1250 USD 

IV 1000 USD 

V 750 USD 

VI 500 USD 

VII 500 USD 
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Lista startowa PRO – mężczyźni 
 

 
NR IMIĘ I NAZWISKO KRAJ 

1 Andreas Dreitz Niemcy 

5 Robert de Korte Holandia 

6 Bartosz Banach Polska 

7 Alexander Berggren Szwecja 

8 Robert Wilkowiecki Polska 

9 Dylan Magnien Francja 

10 Tristan Olij Holandia 

12 Paweł Najmowicz Polska 

13 Tomasz Spaleniak Polska 

14 Ludovic Roussel Francja 

15 Ognjen Stojanović Serbia 

16 Christoffer Damm Dania 

17 Bence Lehmann Węgry 

18 James Teagle Wielka Brytania 

19 Edwin Dasselaar Holandia 

20 Krzysztof Hadas Polska 

21 Chris Mintern Irlandia 

22 Robert Kallin Szwecja 

23 Lukáš Kočař Czechy 

24 Adam Hansen Australia 

25 Dominik Rueß Niemcy 

26 Benjamin Andersen Dania 

27 Milan Brons Holandia 

28 Piotr Ławicki Polska 

29 Renning Elischer Niemcy 

34 Sergiy Kurochkin Ukraina 

35 Kacper Stępniak Polska 
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Lista startowa PRO – kobiety 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NR IMIĘ I NAZWISKO KRAJ 

42 Lucy Hall Wielka Brytania 

44 Verena Walter Niemcy 

45 Mariella Sawyer RPA 

46 Juliane Hofmann Niemcy 

47 Frederikke Idon-Andersen Dania 

48 Shiva Leisner Dania 

49 Katrien Verstuyft Belgia 

50 Aleksandra Jędrzejewska Polska 

51 Martine Hoaas Norwegia 

52 Margie Santimaria Włochy 
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Faworyci Enea IRONMAN 70.3 Gdynia 
 
 
 
Andreas Dreitz      

• 3. miejsce IRONMAN 70.3 Tallinn 2020 
• Mistrz Challenge Roth 2019 
• 3. miejsce IRONMAN 70.3 Marbella 2018 
• 13. miejsce Mistrzostwa S wiata IRONMAN 
Hawaje 2018 
• 1. miejsce Mistrzostwa Europy IRONMAN 70.3 
Wiesbaden 2016
 

 

 

James Teagle       

• 1. miejsce Challenge Gdańsk 2021 
• 3. miejsce Bilbao Traithlon 2020 
• 11. miejsce IRONMAN 70.3 Staffordshire 2019 
 

 

 

 

 

Lucy Hall        

• uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Londynie 2012 
• 2. miejsce IRONMAN 70.3 Dun Laoghaire 2019 
• 4. miejsce IRONMAN 70.3 Bahrain 2019 
• 4. miejsce IRONMAN 70.3 Lanzarote 2019 
• 2. miejsce Challenge Gdańsk 2019 
 

 

 
 

 



 
 

 
  Media Guide 

 

25 | S t r o n a  

Strefa rodzinna Enei 
 

Organizatorzy Enea IRONMAN Gdynia nie zapomnieli również o wielu atrakcjach dla kibiców. Już 

od piątku na Plaży Miejskiej funkcjonować będzie Rodzinna Strefa Enei, w której każdy znajdzie 

coś dla siebie. Będzie skimboard, gry eko, eksperymenty, trenażery ruchu oraz wiele innych 
atrakcji. 

 

Godziny otwarcia: 

Piątek, 6 sierpnia, godz. 12:00 – 20:00 

Sobota, 7 sierpnia, godz. 9:00 – 20:00 

Niedziela, 8 sierpnia, godz. 9:00 – 18:00 

W Strefie Rodzinnej Enei dołączysz też do akcji „Twoje waty, Twoja pomoc”! 

Do organizacji pomagającym osobom niepełnosprawnym trafi 100 tysięcy złotych, jeśli razem 

podczas treningów uzyskamy odpowiednią ilość watów. 

Celem jest wspólne zebranie 20 000 kWh podczas treningów biegowych, na rowerze oraz 

ergometrze wioślarskim. Wtedy Fundacja Enea przekaże 100 tysięcy złotych na organizacje: 

Spartanie Dzieciom, Never Ever Give Up, Follow Your Dreams. Wspólnymi siłami możemy więc 

wesprzeć fundacje niosące pomoc osobom wykluczonym. W specjalnej strefie Enei przygotowane 

będą rowery stacjonarne oraz ergometry wioślarskie, które posłużą do ćwiczeń, by wszyscy 

chętni mogli dołożyć swoje kilowatogodziny. 

W akcji może wziąć udział każdy i praktycznie w dowolnym miejscu. Wystarczy zarejestrować się 

na stronie twojewatytwojapomoc.pl, dołączyć do akcji w aplikacji JustMove i już nasz wysiłek 

podczas: biegania, jazdy na rowerze lub ćwiczeń na ergometrze wioślarskim będzie przekładał się 

na realną pomoc dla osób potrzebujących, podopiecznych fundacji zajmujących się osobami z 

niepełnosprawnościami. 

https://twojewatytwojapomoc.pl/
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Pokaz akrobacji lotniczych Red Bull 
 

Jedną z dodatkowych atrakcji Enea IRONMAN Gdynia będzie pokaz akrobacji lotniczych w 

wykonaniu Łukasza Czepieli. To pierwszy polski pilot w Red Bull Air Race oraz zdobywca 

tytułu mistrza świata Red Bull Air Race w klasie Challenger. 

Emocje na najwyższym poziome zapewnią kibicom triathloniści startujący w Enea IRONMAN 

Gdynia, ale o wysoki stopień adrenaliny zadba też Łukasz Czepiela, który swoim podniebnym 

pokazem akrobacji lotniczych uświetni triathlonowy weekend nad polskim morzem. 

 

Już w niedzielę o godz. 14:30, gdy na mecie na Plaży Miejskiej w Gdyni emocję sięgną zenitu w 

związku z pojawieniem się triumfatora Enea IRONMAN 70.3 Gdynia, kibice będą mogli również 

podziwiać popisy Mistrza Świata w akrobacjach lotniczych. Łukasz Czepiela zaprezentuje 

specjalny pokaz pełen wręcz niewyobrażalnych, podniebnych ewolucji.  

Ślizg na ogon, Cobra, Avalanche to tylko niektóre z nazw akrobacji wykonywanych zwykle na 

pokazach przez Łukasza Czepielę. Jakie mrożące krew w żyłach ewolucje przygotował podniebny 

mistrz tym razem? Zapraszamy już w niedzielę 8 sierpnia na Plaże Miejską w Gdyni!  
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Sponsorzy i partnerzy Enea IRONMAN Gdynia 
 

 

Gdynia to młode, dynamiczne, prężnie rozwijające się miasto, które dzięki wzorowej współpracy 

wielu środowisk wyróżnia się innowacyjnością na tle Pomorza oraz całej Polski. 

 

Gdynia to natura. To kilometry piaszczystych plaż i strzelistych klifów, to ogrom zieleni i 

dziesiątki szlaków pieszych i rowerowych. Różnorodność ukształtowania terenu jest niezwykła: 

z jednej strony kojące szumem fal Morze Bałtyckie, a z drugiej zalesione wzgórza, przywodzące 

na myśl scenerię południowej Polski.  

 

Gdynia to uśmiech. To najszczęśliwsze miasto w Polsce, które nie boi się realizować swoich 

marzeń. Bogata oferta kulturalna i gastronomiczna sprawia, że w Gdyni nie można się nudzić, a 

każdy dzień traktowany jest jak wielka przygoda.  

 

Gdynia to zdrowie. To właśnie tutaj mieszkańcy oddychają najczystszym powietrzem w kraju i 

w pełni oddają się swoim pasjom. Szeroko pojęta aktywność funkcjonuje tu zarówno w okazałych 

arenach sportowych, jak i przestrzeni miejskiej.  

 

Gdynia to emocje. To imprezy największego kalibru i ogromna energia generowana przez 

sportowców z całego globu. Powierzenie Gdyni organizacji mistrzostw świata w różnych 

dyscyplinach potwierdza potencjał miasta z morza i marzeń. 
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Grupa Enea jako jeden z najważniejszych podmiotów rynku energii w Polsce, aktywnie 
uczestniczy w rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii. Enea stawia na rozwój morskich 
farm wiatrowych, a także farm fotowoltaicznych i magazynów energii, które będą stabilizować 
prace krajowego systemu energetycznego. Grupa już testuje prototypowe magazyny energii w 
swojej sieci dystrybucyjnej. Działania te wpisują się w transformację Enei, która zamierza przede 
wszystkim inwestować w technologie zeroemisyjne. 

Jesteśmy odpowiedzialną firmą, dlatego nasza transformacja przebiega w sposób ewolucyjny i 
zrównoważony z poszanowaniem pracy tych, od których dziś zależy bezpieczeństwo 
energetyczne Polski.  

Przygotowaliśmy wirtualne spacery, dzięki którym można odwiedzić miejsca, na co dzień 
dostępne tylko dla wąskiego grona osób. Zapraszamy do odwiedzenia farmy wiatrowej Enei: 

 

vr.enea.pl 

 

 

www.enea.pl  
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W Citi Handlowy chcemy być blisko naszych klientów, wspierając ich rozwój, i razem z nimi 

cieszyć się z ich sukcesów – również tych sportowych. Wśród klientów Citi Handlowy są osoby, 

które mają już na swoim koncie sukcesy w biegach długodystansowych, a teraz szukają nowych 

wyzwań i emocji. Odnajdują je w triatlonie – dlatego już po raz kolejny aktywnie angażujemy się 

w wydarzenie IRONMAN Poland jako sponsor i uczestnik zawodów w Gdyni i Warszawie. 

Cieszymy się, że w tym roku możemy znowu być tu z Wami i  dla Was. 

Zawody sportowe są też dla nas okazją, by pomagać potrzebującym. Nasi pracownicy biorą 

w  nich udział w ramach inicjatywy Live Well at Citi, w której łączymy promowanie aktywnego 

stylu życia z odpowiedzialnością społeczną. Beneficjentami naszych zmagań są organizacje 

działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W takich projektach razem z  nami 

uczestniczą mistrzowie paraolimpijscy, zarówno jako zawodnicy, jak i ambasadorzy wspierający 

nasz wspólny cel: dążenie do budowania bardziej zintegrowanego społeczeństwa i zmiany 

społecznego postrzegania niepełnosprawności. Kibicujemy też wszystkim paraolimpijczykom, 

którzy w tym roku będą walczyli o medale na igrzyskach w Tokio! 

Jesteśmy najstarszym bankiem komercyjnym w Polsce, działającym nieprzerwanie od ponad 150 

lat. Jako część Citigroup, jednej z największych instytucji finansowych na świecie, oferujemy 

dostęp do nowoczesnych rozwiązań bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i  detalicznej w 

ponad 160 krajach. Więcej na: www.citihandlowy.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.citihandlowy.pl/
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Miesiące ciężkiej pracy, dużo nieprzewidzianych sytuacji wymagających natychmiastowej reakcji, 

umiejętność planowania, mnóstwo detali do dopracowania, nierzadko trudna trasa do przebycia, 

a na końcu – ogromna satysfakcja. Tak wygląda codzienność pracy logistyka, ale także wysiłek 

uczestnika zawodów triathlonowych… 

VGL Solid Group jako operator logistyczny od 5 lat koordynuje łańcuch dostaw podczas Enea 

IRONMAN Gdynia i odpowiada za zaplecze dystrybucyjne tego wydarzenia – zarówno przed 

zawodami, jak również transporty powrotne po zawodach, operacje magazynowe i organizację 

punktów odżywiania na trasie rowerowej i biegowej. Eksperci Logistyki VGL Solid Group nie tylko 

kompleksowo wspierają zaplecze logistyczne imprezy, ale także aktywnie uczestniczą w samym 

wydarzeniu jako zawodnicy oraz wolontariusze.  

Od 20 lat podróżujemy w czasie… a właściwie na czas, transportując drogą lotniczą, kolejową, 

morską i lądową produkty dla wielu branż. Jesteśmy zespołem ekspertów i jako jeden z 

największych operatorów logistycznych w kraju, stale rozwijamy nasze kompetencje, wspierając 

naszych Partnerów w transportach, odprawach celnych i magazynowaniu. Jesteśmy drużyną, 

którą tworzy już ponad 800 pracowników w całej Polsce. Dzięki wiedzy i wieloletniemu 

doświadczeniu ładunki naszych klientów codziennie bezpiecznie docierają do miejsca swojego 

przeznaczenia. Na co dzień odpowiadamy za obsługę logistyczną m.in. takich marek jak: Pepco 

Poland, LPP, Home&you, Esotiq& Henderson, Grupa Topex, czy Kross. 
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FIRMA NOWALIJKA WARZYWA, DANIA GOTOWE, ZIOŁA PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA NA 
RYNEK KRAJOWY ORAZ EUROPEJSKI  

Jesteśmy firmą, która opiera się na nowoczesnej technologii i ciągłym rozwoju, aby sprostać 
oczekiwaniom wymagających klientów. Nowalijka to jedna z największych firm z branży 
warzywnej w Polsce.  

Od 2013 roku zajmujemy się uprawą doniczkowych sałat i ziół metodą hydroponiczną. Tak 
powstało nasze najnowocześniejsze w Europie Gospodarstwo Ogrodnicze NOVITA.  

W 2014 wystartowaliśmy z produkcją mytych, gotowych do spożycia mixów sałatkowych i baby 
leafów takich jak szpinak, rukola, roszponka.  

Od 2019 rozszerzyliśmy swoją ofertę o dania gotowe na bazie świeżych warzyw bez 
konserwantów. Należą do nich pasteryzowane zupy oraz lunch boxy z rozmaitymi dodatkami.  

Od 2020 roku rozpoczęliśmy uprawę ziół ekologicznych.  

W 2020 otrzymaliśmy tytuł LIDERA KONSUMENTA ROKU za smak i skład naszych dań gotowych 
Z NATURY! Dodatkowo nasze zakłady funkcjonują wg najnowszych i najbardziej rygorystycznych 
norm BRC, GLOBAL - G.A.P. I IFS. 

www.nowalijka.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nowalijka.pl/
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Biofarm jest jedną z największych firm farmaceutycznych z polskim kapitałem. Od ponad 30 lat 

inwestuje w rozwój, nowe technologie oraz współpracę z najwyższej klasy ekspertami. Posiada 

własne Centrum Badań i Rozwoju, dzięki któremu może opracowywać nowoczesne rozwiązania 

terapeutyczne. Nasze marki odpowiadają na najpilniejsze potrzeby zdrowotne i wspierają 

pacjentów w leczeniu chorób. Produkty firmy Biofarm polecają lekarze oraz farmaceuci. Wiedzą, 

że zapewniamy jakość na każdym etapie rozwoju i produkcji. Ponad 93% leków wytwarzanych 

jest w nowoczesnym zakładzie w Poznaniu. 

Jako firma odpowiedzialna społecznie wspieramy wiele lokalnych i ogólnopolskich inicjatyw. 

Naszym priorytetem jest promowanie aktywności fizycznej oraz zdrowych nawyków wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Pod patronatem Biofarm trenuje ponad 2500 dzieci z 28 klubów 

sportowych w całej Polsce.  

Od ponad 30 lat stawiamy w centrum naszych działań człowieka i jego zdrowie. Dlatego jest tak 

ważne, aby nie tylko proponować nowe metody terapii, ale też edukować pacjentów oraz 

środowisko medyczne. Od ponad roku dbamy o to, aby przybliżyć temat witaminy D, która jest 

nazywana hormonem XXI wieku.  

Odpowiadając na potrzeby pacjentów, firma BIOFARM nieustannie poszerza swoje portfolio o 

nowe produkty. W roku 2019 wprowadziliśmy na polski rynek lek Vigalex.  

Lek Vigalex dostarcza organizmowi witaminę D3 (cholekalcyferol). Dostępny jest w aptekach w 

trzech dawkach: Vigalex Bio 1000 IU, Vigalex Forte 2000 IU, Vigalex Max 4000 IU1. Vigalex jest 

drugim najchętniej wybieranym lekiem z witaminą D3 bez recepty przez pacjentów2. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy na stronę www.Vigalex.pl. 

                                                           
1 Skrócona informacja o leku: Vigalex Bio, Vigalex Forte 
Vigalex Bio (1000 IU): Jedna tabletka zawiera 10 mg cholekalcyferolu, proszku, co odpowiada 0,025 mg (1000 IU) cholekalcyferolu (witaminy D3). 
Vigalex Forte (2000 IU): Jedna tabletka zawiera 20 mg cholekalcyferolu, proszku, co odpowiada 0,05 mg (2000 IU) cholekalcyferolu (witaminy D3).Wskazania do 

stosowania:  Zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych, profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących 

piersią w porozumieniu z lekarzem, zapobieganie niedoborowi witaminy D u dzieci i dorosłych, leczenie wspomagające osteoporozy u dorosłych. 

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną (cholekalcyferol) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, hiperkalcem ia i (lub) hiperkalciuria, 

kamica nerkowa i (lub) ciężka niewydolność nerek, rzekoma niedoczynność przytarczyc (zapotrzebowanie na witaminę D może być obniżone z powodu okresów 

prawidłowej wrażliwości na tę witaminę, prowadzących do przedawkowania). W tym przypadku dostępne są pochodne witaminy D łatw iejsze do 

kontrolowania. 

Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.  

Skrócona informacja o leku: Vigalex Max    

Vigalex Max (4000 IU): Jedna tabletka zawiera 40 mg cholekalcyferolu, proszku, co odpowiada 0,1 mg cholekalcyferolu (witaminy D3). 

Wskazania do stosowania:  Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D (np. osteomalacja, osteoporoza) u dorosłych z 

otyłością (wskaźnik masy ciała [ang. body mass index, BMI] ≥ 30 kg/m2 pc.) 

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną (cholekalcyferol) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, hiperkalcemia i (lub) hiperkalciuria, 

kamica nerkowa i (lub) ciężka niewydolność nerek, rzekoma niedoczynność przytarczyc (zapotrzebowanie na witaminę D może być obniżone z powodu okresów 

prawidłowej wrażliwości na tę witaminę, prowadzących do przedawkowania). W tym przypadku dostępne są pochodne witaminy D łatw iejsze do 

kontrolowania. Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat. 

Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań. 

2 Wg danych IQVIA 06/2021. 

http://www.vigalex.pl/
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Organizator Enea IRONMAN Gdynia 
 

 

 

 

Sport Evolution to czołowa agencja marketingu sportowego w Polsce, wyspecjalizowana w 

produkcji i komunikacji sportowych imprez masowych – biegów ulicznych, triathlonów i 

wyścigów kolarskich. 

W aktualnym portfolio eventowym agencji znajdują się takie wydarzenia, jak: 

 Enea IRONMAN 70.3 Gdynia; 

 IRONMAN 5150 Warsaw; 

 World Athletics Half Marathon Championships Gdynia 2020 / Gdynia Półmaraton  

 Gran Fondo Gdynia; 

 Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą”; 

 Bieg Na Szczyt RONDO 1. 

Firma przez wiele lat organizowała także DOZ Maraton Łódź, zdobywając m.in. tytuł „Maratonu 

Roku”. Wśród kluczowych klientów i partnerów agencji można wymienić: Miasto Gdynia, Miasto 

Stołeczne Warszawa, Enea, Giant, Citi Handlowy, Saucony, Cisowianka, Decathlon, WOŚP, 

Mercedes-Benz, Asics, a w przeszłości także Reebok, adidas, Timex, BEKO, PGNiG, ALE, 4Flex, 

Energa czy ActiveJet. 

Agencja Sport Evolution jest wyłącznym licencjobiorcą IRONMAN w Polsce. 

Więcej na www.sportevolution.pl i www.facebook.com/agencjasportevolution 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.sportevolution.pl/
https://www.facebook.com/agencjasportevolution/?fref=ts



