


Szanowni Państwo, 

to wyjątkowy moment. Po raz pierwszy w historii gdyńskie-
go triathlonu, oprócz tradycyjnej rywalizacji, zawody odbę-
dą się także na pełnym dystansie. Jesteśmy dumni, a jed-
nocześnie przekonani, że nasze miasto to właściwe miejsce 
do organizacji tak fantastycznego wydarzenia.

Znakomity, nadmorski klimat, urokliwe trasy – to wszystko 
sprawia, że Gdynia idealnie wpisuje się w charakterystykę 
triathlonu, a uczestnicy wracają tu z wielką ochotą. Enea 
Ironman Gdynia to jedna z najbardziej prestiżowych imprez 
sportowych w naszym kalendarzu. Jedna z największych 
w Europie środkowo-wschodniej. Prestiż sprawia, że z roku 
na roku podnoszony jest jej poziom organizacyjny.

Chciałbym życzyć wszystkim, aby dzisiejszy start na długo 
zapadł w pamięć. Wierzę, że będzie to dla Państwa niezwy-
kłe doświadczenie. Mam nadzieję, że każdy z zawodników 
na mecie będzie mógł powiedzieć, że dał z siebie wszystko, 
a po chwili odpoczynku na jego twarzy pojawi się uśmiech. 

Wojciech Szczurek
Prezydent Gdyni

Ladies and gentlemen,

this is a special moment. For the first time in the history of 
the Gdynia triathlon, apart from traditional competition, 
the competition will also be held at full distance. We are 
proud and at the same time convinced that our city is the 
right place to organize such a fantastic event. 

Excellent seaside atmosphere, charming routes - all this 
makes Gdynia a perfect fit for the triathlon characteristics, 
and participants return here with great eagerness.  Enea 
Ironman Gdynia is one of the most prestigious sports 
events in our calendar. One of the largest in Central and 
Eastern Europe. The prestige makes the organizational 
level increase year by year. 

I would like to wish everyone that today’s start will be 
remembered for a long time. I believe it will be an amazing 
experience for you. I hope that each of the participants at 
the finish line will be able to say that he did his best, and 
after a moment of rest a smile will appear on his face.

Wojciech Szczurek
Mayor of Gdynia
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okładka strona wewnętrzna

Certyfikat umieszczony na wewnętrznych 
stronach notesu jest opcjonalny.

Umieszczenie certyfikatu na materiałach 
komunikacyjnych służyć ma głównie do celów 
wsparcia marketingowego sprzedaży. Certyfikaty 
stosujemy na warunkach i zasadach określonych 
w dokumentach ich przyznania.

Typografia

Hasło reklamowe
krój pisma - Signika semibold
wielkość/interlinia - 32 pt/ 38,4 pt
kolor - 0 / 0 / 0 / 0

Adres www
krój pisma - Signika semibold
wielkość/interlinia - 12 pt/ 14,4 pt
kolor - 0 / 0 / 0 / 0

Specyfikacja techniczna

Wymiary
148x210 mm

Technologia
druk offsetowy

Szycie
zeszytowe

Dopuszcza się możliwość drukowania 
notatnika bez okładki
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Szanowni Państwo,

Enea jest jednym z najważniejszych podmiotów na 
rynku energii w Polsce i nowoczesną firmą energe-
tyczną. Już od siedmiu lat jesteśmy sponsorem zawo-
dów Enea IRONMAN Gdynia. Również od lat aktywnie 
wspieramy rozwój triathlonu w Polsce angażując się 
w wydarzenia sportowe i inicjatywy popularyzujące tę 
dyscyplinę sportu.

Ukończenie triathlonu wymaga od zawodników siły 
i konsekwencji, ale przede wszystkim wielkiej energii. 
A Enea posiada odpowiednie zasoby mocy i energii, by 
wspierać polskich sportowców, w tym triathlonistów - 
zarówno zawodowców, jak i amatorów. 

Wsparcie aktywności fizycznej jest istotnym elemen-
tem zaangażowania społecznego i działań sponsorin-
gowych Enei. Wspieramy sportowców z wielu dyscy-
plin: triathlonistów, wioślarzy, koszykarzy, tenisistów 
stołowych, zapaśników, piłkarzy, w tym także naj-
młodszych adeptów tych sportów. Enea jest również 
sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i pol-
skiej kadry olimpijskiej na Igrzyskach w Tokio. Jako 
firma odpowiedzialna społecznie mamy przekonanie, 
że sukcesy polskich sportowców przekładają się na 
czynne uprawianiem sportu wśród Polaków. 

Życzymy powodzenie i udanych startów podczas te-
gorocznej edycji Enea IRONMAN Gdynia. Zapraszamy 
do aktywnego kibicowania i przekazywania pozytyw-
nej energii, dodającej mocy na kolejnych kilometrach. 
Zachęcamy również do wzięcia udziały w charytatyw-
nej akcji „Twoje waty, Twoja pomoc” (twojewatytwo-
japomoc.pl), w której wysiłek fizyczny można zamienić 
na wsparcie finansowe dla organizacji pomagających 
niepełnosprawnym.   

Grupa Enea

Ladies and gentlemen,

Enea is one of the key players on the Polish energy 
market and a modern utility company. We have spon-
sored the Enea Ironman competition in Gdynia for 
seven years now. For many years, we have also been 
actively supporting triathlon in Poland, being involved 
in sports events and in initiatives to popularize this 
sport.

Completing a triathlon requires contestants to show 
strength and resilience, but first of all great energy. 
Enea has the necessary power and energy resources 
to support Polish athletes, including triathletes – pro-
fessionals as well as amateurs. 

Supporting physical activity is an important element 
of Enea’s social involvement and its sponsorship ac-
tivities. We support athletes from many disciplines: 
triathletes, rowers, basketball players, table tennis 
players, wrestlers, footballers, including the youngest 
adepts of these sports. Enea also sponsors the Polish 
Olympic Committee and the Polish Olympic team at 
the Tokyo Games. As a socially responsible company, 
we believe that successes of Polish athletes encour-
age Poles to actively practice sports. 

We wish you good luck and successful starts during 
this year’s edition of Enea Ironman Gdynia. We also 
welcome everyone to be an active supporter and 
show your positive energy, which adds power as kilo-
meters pass. We also encourage you to take part in 
the “Your Watts, Your Help” (twojewatytwojapomoc.
pl) charitable campaign, in which you can exchange 
your physical efforts for financial support for charities 
helping the disabled.   

Enea Group



 



DRODZY TRIATHLONIŚCI,

już po raz dziewiąty będziemy świadkami triathlonowe-
go święta, które na stałe wpisało się w krajobraz Gdy-
ni. Triathloniści z kilkudziesięciu krajów rywalizować będą 
w zawodach organizowanych w Polsce, w ramach globalnej 
serii IRONMAN.
Tym razem, oprócz znanych już wszystkim zawodów Enea 
IRONMAN 70.3 Gdynia, po raz pierwszy będzie można zmie-
rzyć się z legendarnym dystansem IRONMAN. To wyjątkowa 
chwila dla nas, ale i całego polskiego środowiska triathlono-
wego. Dzięki wysiłkom wielu osób oraz ogromnemu wspar-
ciu ze strony władz miasta, naszych sponsorów i partnerów, 
wspólnie tworzymy historię triathlonu w Polsce. To właśnie 
na Plaży Miejskiej w Gdyni, zawodnicy wbiegając na linię 
mety usłyszą charakterystyczny okrzyk spikera: „You are an 
IRONMAN!”. 
W gronie uczestników tegorocznych zawodów, kibice będą 
mogli spotkać wielu wyjątkowych sportowców. To m.in. 
tandem ojca z synem, który cierpi na czterokończynowe 
porażenie mózgowe. W Enea IRONMAN Gdynia wystartuje 
również triathlonista, który otarł się o śmierć, a w ostatniej 
chwili uratował go przeszczep wątroby. To tylko wybrane 
przykłady zawodników, którzy pomimo przeciwności losu 
będą walczyć o realizację marzenia - ukończenie Enea 
IRONMAN Gdynia.
Tegoroczne hasło zawodów IRONMAN w Polsce, to „Rok 
przełamywania barier”. Uczestnicy pokonują własne ogra-
niczenia, przełamują stereotypy tkwiące w społeczeństwie, 
a my wszyscy pokazujemy, że pandemia nas nie złamała 
i nadal chcemy czerpać radość ze wspólnej rywalizacji.
Wszystkim Wam życzę udanych zawodów i doskonałej 
zabawy. Chciałbym raz jeszcze podziękować za wsparcie 
miastu Gdynia, wszystkim sponsorom i partnerom, a tak-
że wolontariuszom. Bez Was organizacja zawodów Enea 
IRONMAN Gdynia nie byłaby możliwa.
Do zobaczenia na mecie!

Michał Drelich,  
Dyrektor Enea IRONMAN Gdynia

DEAR ATHLETES,

For the ninth time, we will witness a triathlon festival 
that has already become a part of Gdynia’s identity. 
Triathletes from all around the world will compete in the 
race organized in Poland, as a part of the global IRONMAN 
series.
Some for sure already associate Gdynia with the previous 
starts in the IRONMAN 70.3, but it is this year, that for the 
first time in history, it will be possible to face the legendary 
full IRONMAN distance. This is a special moment for us, but 
also for the entire Polish triathlon environment. Thanks 
to the efforts of many people and the enormous support 
of the city authorities, our sponsors and partners, we are 
jointly creating the history of triathlon in Poland. It is on 
the City Beach in Gdynia that the competitors will hear the 
announcer’s characteristic shout: „You are an IRONMAN!” 
when crossing the finish line.
Among the participants of this year’s competition there 
will be many extraordinary athletes. One of them definitely 
being the tandem of a father with his son who suffers 
from four-limb cerebral palsy. Enea IRONMAN Gdynia will 
also feature a triathlete, near-death experience, survivor 
after a liver transplant. These are just a few examples of 
athletes who against all odds fight for their dreams to 
come true - to complete the Enea IRONMAN Gdynia.
This year’s theme of the IRONMAN competition in Poland 
is „The year of breaking the barriers”. Participants push 
their own limits, break stereotypes inherent in society, and 
we all show that the pandemic has not broken us down 
and we still want to celebrate the ability to compete again.
I wish you all a successful start and great fun. I would like 
once again to thank the city of Gdynia, all sponsors and 
partners, as well as volunteers for their support. Without 
you, the organization of the Enea IRONMAN Gdynia would 
not be possible.
See you at the finish line!

Michał Drelich,  
Director of Enea IRONMAN Gdynia



Możesz więcej niż myślisz!

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.



PIĄTEK, 6 SIERPNIA 2021

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
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 języku polskim

Online: www.facebook.com/
ironmantriPL

15:00 Odprawa Q&A dla Zawodników IRONMAN, IRONMAN 70.3 
 w języku angielskim

Online: www.facebook.com/
ironmantriPL

15:00 - 22:00 Wprowadzanie rowerów do strefy zmian 
(IRONMAN, IRONMAN 70.3) Skwer Kościuszki

NIEDZIELA, 8 SIERPNIA 2021
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

12:00 Dekoracja i ceremonia Slot Allocation – IRONMAN Park im. Marii i Lecha 
 Kaczyńskich

PROGRAM IMPREZY



FRIDAY, 6 AUGUST 2021

12:00 - 17:00 Kids Aquathlon Gdynia Race - opening hours City Beach

12:00 - 20:00 Enea Family Area - opening hours City Beach

12:00 - 20:00 Race Office & Expo - opening hours Marina Gdynia

14:00 Start Kids Aquathlon Gdynia City Beach

15:00 - 21:30 Bike check-in (Sprint Triathlon Gdynia) Kosciuszki Square

18:00 Q&A for Sprint Triathlon Gdynia Athletes (in Polish) Online: www.facebook.com/
ironmantriPL

19:00 Awards Kids Aquathlon Gdynia City Beach

19:00 Q&A for Sprint Triathlon Gydnia Athletes (in English) Online: www.facebook.com/
ironmantriPL

SATURDAY, 7 AUGUST 2021
8:00 - 10:00 Sprint Triathlon (Series 1) City Beach
9:00 - 20:00 Race Office & Expo - opening hours Marina Gdynia
9:00 - 20:00 Enea Family Area - opening hours City Beach

10:00 - 12:00 Sprint Triathlon (Series 2) City Beach
12:00 - 14:00 Bike check-out (sprint triathlon) Kosciuszki Square

12:30 Awards Sprint Triathlon Gdynia City Beach

14:00 Q&A for RONMAN and IRONMAN 70.3 Athletes (in Polish)   Online: www.facebook.com/
ironmantriPL

15:00 Q&A for RONMAN and IRONMAN 70.3 Athletes (in English)   Online: www.facebook.com/
ironmantriPL

15:00 - 22:00 Bike check-in 
(IRONMAN & IRONMAN 70.3) Kosciuszki Square

SUNDAY, 8 AUGUST 2021
4:30 - 5:30 Transition opening hours (IRONMAN 70.3) Kosciuszki Square
5:30 - 6:30 Transition opening hours (IRONMAN) Kosciuszki Square
6:00 - 6:40 Rolling start - IRONMAN 70.3 City beach
7:00 - 7:20 Rolling start - IRONMAN City beach

9:00 - 18:00 Enea Family Area - opening hours City Beach
9:30 Expected finish time of IRONMAN 70.3 winner Finish area stands

10:00 - 18:00 Expo opening hours Marina Gdynia
14:00 - 18:00 Bike check-out - IRONMAN 70.3 Kosciuszki Square

14:30 Expected finish time of last IRONMAN 70.3 athlete Finish area stands
14:30 Air race by Łukasz Czepiela (Red Bull) City Beach
15:30 Expected finish time of IRONMAN winner Finish area stands

16:00 Awards & Slot Allocation - IRONMAN 70.3 Maria and Lech Kaczynski Park 
(Kamienna Gora)

18:00 - 1:00 Bike check-out – IRONMAN Kosciuszki Square
23:30 Expected finish time of last IRONMAN athlete Finish area stands

MONDAY, 9 AUGUST 2021

12:00 Dekoracja i ceremonia Slot Allocation – IRONMAN Park im. Marii i Lecha 
 Kaczyńskich

EVENT SCHEDULE



EQA 250 – średnie zużycie energii elektrycznej: 17,9 kWh/100 km, średnia emisja CO₂: 0 g/km.
Podane wartości ustalono zgodnie z przewidzianą przepisami procedurą pomiarową. Są to „wartości CO₂ WLTP” w rozumieniu 

art. 2 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1153. Wartości zużycia energii elektrycznej obliczono na bazie tych danych.  
Zużycie prądu zostało określone na podstawie rozporządzenia 692/2008/WE.

Enea IRONMAN 70.3 to wyzwanie dla tych, którzy przekraczają własne granice. 
Tak jak nowy EQA, który dzięki imponującemu zasięgowi, możliwości szybkiego 

naładowania baterii i inteligentnym systemom bezpieczeństwa sprawia, 
że wymagające trasy stają się przyjemnością.  

Nowy w pełni elektryczny EQA łączy wszystko, czego możesz się spodziewać 
po luksusowym kompaktowym samochodzie od Mercedes-EQ. 

Poznaj go bliżej.

WYTRWAŁOŚĆ, 
PRZYSPIESZENIE

I DŁUGIE DYSTANSE.

Produkt może być niedostępny w niektórych krajach. Nie został dopuszczony do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.

WRACAJĄ  
ROZRYWKI
ZNÓW MOŻE BYĆ NORMALNIE



BADANIE

przed wejściem do biura 
zawodów zostaniesz poddany 

mierzeniu temperatury
i wywiadowi medycznemu

DYSTANS 
SPOŁECZNY

w jego zachowaniu pomogą 
Ci oznaczenia pionowe

i poziome

WYZNACZONA 
GODZINA ODBIORU 

PAKIETU

 deklarujesz godzinę, w której 
odbierasz swój pakiet

odprawy zostaną 
przeprowadzone wyłącznie           

w formie cyfrowej, dzięki 
czemu unikniemy 

gromadzenia się zawodników

ODPRAWA 
ZAWODNIKÓW

podział na strefy startu 
sprawi, że zawodnicy krócej 
będą czekali w zamkniętej 

przestrzeni

START PŁYWANIASTREFA ZMIAN

 zwiększenie przestrzeni 
strefy zmian i zastosowanie 

systemu bezworkowego

WYJĄTKOWA 
TROSKA

większy nacisk na 
„samoobsługę” zawodnika ze 
względu na większą troskę             

o niego

STACJE 
NAWADNIANIA             
I ODŻYWIANIA

zasada „złap i jedź/biegnij” 
dalej, napoje w butelkach,     

a batony w całości

LINIA METY

 szybkie przejście za linią 
mety do strefy obsługi 

zawodnika,  gdzie będzie 
czekał pakiet regeneracyjny            

!!! Zasady bezpieczeństwa !!!

bezpieczeństwo Twoje i innych 
zależy od stosowania się  
do przyjętych procedur

na kilka dni przed startem, 
na maila, otrzymasz ankietę 
przesiewową do wypełniania

MONETA NA POSIŁEK
 

rezygnacja z welcome banquet 
i zastąpienie go monetą do 

lokalnych restauracji

podział na serie startowe, 
sprawi, że zwiększy się dystans 

między zawodnikami



!!! Safety rules !!!

 a few days before the start, 
you will receive a screening 

questionnaire by e-mail

division into starting 
series will increase the 
distance between the 

athletes

 

COIN FOR A MEAL

giving up the welcome  
banquet and replacing 
it with a coin for local 

restaurants



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!

DO GDYNI ZJEŻDŻAJĄ WIELKIE SPORTOWE NAZWISKA
Wśród nich przedstawiciele światowej elity - m.in. Andreas Raelert, Anton Blokhin czy Boris Stein. Ambasador-
kami 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.

ROK PRZEŁOMU! 
Największe i najbardziej rozpoznawalne wydarzenie triathlonowe w Polsce weszło do cyklu IRONMAN. W trak-
cie 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 jed-
nego roku i jednocześnie jedyny niepełnosprawny, który tego dokonał.
Gdyńskie zawody wzniosły się na wyższy poziom dosłownie i w przenośni. Kilka miesięcy przed imprezą w nie-
bo wzbił się Embraer 175 w barwach PLL LOT i Herbalife IRONMAN 70.3 Gdynia.

ROK ZMIAN
Meta zawodów została przeniesiona ze Skweru Kościuszki na Plażę Miejską w Gdyni, powstał amfiteatr z try-
bunami 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.

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 Korzeniow-
skim 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.

POPRZEDNI ROK OGŁOSILIŚMY „ROKIEM MUZYKI W TRIATHLONIE”.
Co prawda stosowanie słuchawek, z których można słuchać ulubionych utworów w trakcie zawodów jest za-
bronione, 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!

MAŁY JUBILEUSZ Z WIELKIM ŚWIĘTOWANIEM
To było godne świętowanie jubileuszu pięciu lat cyklu IRONMAN® w Gdyni! Niespodzianki na mecie nie było 
– Jan Frodeno nie zawiódł i zwyciężył z fenomenalnym rekordem trasy 3:39:35. Mistrz olimpijski, dwukrotny 
Mistrz Świata IRONMAN® oraz Mistrz Europy na pełnym dystansie IRONMAN® nie zawiódł także swoich fa-
nów, z którymi chętnie pozował do zdjęć i rozdawał autografy. Tego dnia Gdynia należała do niego.

BEZPIECZEŃSTWO NAJWYŻSZYM PRIORYTETM
Z uwagi na pandemię COVID-19 była to wyjątkowa edycja. Zawody w Gdyni okazały się jedną z niewielu im-
prez IRONMAN, które doszły do skutku. Wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, nowe procedury, 
nieszablonowe rozwiązania, wszystko po to, by uczestnicy czyli się bezpiecznie. W takiej nowej rzeczywistości, 
niespodziewanie, najlepiej poradził sobie, Magnus Ditlev z Danii. 

PIERWSZA EDYCJA PEŁNEGO DYSTANSU
Tegoroczne święto triathlonu w Gdyni to przede wszystkim pierwsza, historyczna edycja legendarnego dy-
stansu IRONMAN®. Po raz pierwszy w Polsce do pokonania będzie: 3,8 km pływania, 180 km trasy kolarskiej 
oraz 42,2 km biegu – by na koniec, na mecie na Plaży Miejskiej w Gdyni usłyszeć charakterystyczny okrzyk 
spikera „You are an IRONMAN!”. Tradycyjnie też, już po raz dziewiąty, triathloniści będą mogli rywalizować na 
trasie tzw. połówki.
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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.

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.

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.

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.

ENEA IRONMAN 70.3 GDYNIA POWERED BY HERBALIFE, 
the most sporting event in Poland becomes an arena for for a nail-biting competition of two great cham-
pions – a swimming world champion Paweł Korzeniowski and a four-time Olimpic race-walking 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 IRON-
MAN 70.3 course record holder at 03:52:04.

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 competi-
tions, 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!

A SMALL JUBILEE WITH A GREAT CELEBRATION
It was worth celebrating the five-year anniversary of the IRONMAN® in Gdynia! There was no surprise at the 
finish line - Jan Frodeno did not disappoint and won with a phenomenal route record of 3:39:35. The Olympic 
Champion, IRONMAN® World Champion and full distance of IRONMAN® European Champion also did not dis-
appoint his fans. He willingly posed for photos and gave autographs. That day Gdynia belonged to him.

SAFETY AS A TOP PRIORITY
Due to the COVID-19 pandemic, it was a unique edition. The competition in Gdynia turned out to be one 
of the few IRONMAN events that took place. Extraordinary security measures, new procedures, and 
unconventional solutions were introduced to keep the participants safe. In this new reality, Magnus Ditlev 
from Denmark was the unexpected winner.

FIRST EDITION OF FULL DISTANCE
This year’s triathlon festival in Gdynia is primarily the first, historic edition of the legendary IRONMAN® 
distance. For the first time in Poland, the following will be covered: 3.8 km of swimming, 180 km of cycling 
route and 42.2 km of running - finally, at the finish line on the City Beach in Gdynia, you will hear the 
characteristic shout of the announcer “You are an IRONMAN!”. Traditionally, for the ninth time, triathletes 
will be able to compete on the so-called half..
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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 niepełnosprawnościami, które potrafią utrudnić nawet najprostsze czynności 
życia codziennego?

Historia IRONMAN pełna jest ludzi niezwykłych. Takich, które w najlepszy możliwy sposób uosabiają hasło Anything Is Possible. Zawodnicy po amputacjach 
kończyn, triathloniści powyżej 80. roku życia, osoby po ciężkich wypadkach, poparzeniach, chorobie nowotworowej – oni wszyscy przekraczali i nadal co roku 
przekraczają metę słysząc kultowe You are an IRONMAN!

Niektórzy z nich na stałe wpisują się do annałów sportu. Globalną rozpoznawalność zdobyli Dick i Rick Hoyt – ojciec z niepełnosprawnym synem – których historia 
startów w zawodach IRONMAN stała się inspiracją dla filmu Ze wszystkich sił. W ubiegłym roku największe światowe media rozpisywały się o wyczynie Chrisa 
Nikica, który pokonał pełny dystans IRONMAN jako pierwszy w historii zawodnik 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 
podkreślić ich determinację, organizatorzy zawodów ogłosili niedawno Rok Przełamywania Barier.

- To hasło narodziło się dość naturalnie i ma kilka wymiarów – mówi Piotr Jakóbik, dyrektor marketingu IRONMAN Poland. – Z jednej strony odnosi się do tego 
trudnego czasu pandemii, która zabrała nam wszystkim dużą część naszej wolności, postawiła nieznane nam dotąd bariery i ograniczenia, które powoli zaczy-
namy wreszcie przełamywać. Dotyczy to też masowych imprez sportowych, które pandemia 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 Przełamywania Barier to nasz pomysł na to, aby w sposób 
szczególny pokazać tych, którzy liczne bariery pokonują każdego dnia, walcząc z chorobą, niepełnosprawnością i związanymi z nimi ograniczeniami fizycznymi, 
czy umysłowymi, a mimo to stają na starcie zawodów IRONMAN – tłumaczy.

KOGO ZOBACZYMY W GDYNI
8 sierpnia, wczesnym rankiem, z zamiarem przepłynięcia 3,8 km w Zatoce Gdańskiej, 
przejechania 180 km po wymagającej, pagórkowatej trasie kolarskiej i przebiegnięcia dystansu 
maratońskiego z metą na Plaży Miejskiej w Gdyni, swoją walkę rozpoczną PRZEMEK JURCZAK 
i jego syn, KUBA:

- Naszą inspiracją jest rodzina Hoytów – mówi ojciec chłopca, cierpiącego na czterokończynowe 
mózgowe porażenie dziecięce. - 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 – dodaje.

Jurczaki Team nie będzie jednak jedynym tandemem na trasie Enea IRONMAN Gdynia. Z morderczym 
dystansem zmierzy się też ŁUKASZ MALACZEWSKI, doskonale znany już gdyńskim kibicom ze 
swoich poprzednich startów w tandemie z JASIEM KMIECIEM. Tym razem towarzyszyć będzie mu 
jego przyjaciółka, AGNIESZKA KUBICKA, chorująca na stwardnienie rozsiane. 

- Jaś niestety już od nas odszedł, ale pokazał nam, że jego marzenie jest również marzeniem wielu 
innych osób niepełnosprawnych – mówi Łukasz Malaczewski. - Triathlon jest bardzo ciekawą dy-
scypliną. Startując z Jasiem w tandemie pokazaliśmy, że możemy wspólnie z osobami niepełnos-
prawnymi dzielić się tymi fantastycznymi emocjami – przekonuje.

Swoją ważną misję, poprzez start w zawodach, chce również realizować GRZEGORZ  
PERZYŃSKI – gdańszczanin, któremu 19 lat temu, w wieku 28 lat, życie uratował przeszczep 
wątroby. Jak sam opowiada, jego stan był już agonalny. W ostatniej chwili pojawiła się szansa na 
przeszczep.

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

Jego doświadczenie zaowocowało powstaniem Fundacji Transplantacja LIVERstrong, która akty-
wnie działa na polu edukacji i uświadamiania społeczeństwa, ale też polityków, w zakresie wyzwań 
i problemów polskiej transplantologii

- Nie dociera do mnie jeszcze, że będę miał okazję wystartować w Enea IRONMAN Gdynia oraz 
Citi Handlowy 5150 Warsaw. Swój udział w rywalizacji traktuję jako narzędzie do zwrócenia uwagi 
na sytuację transplantologii w Polsce, a precyzyjniej na drastyczny spadek przeszczepień – mówił 
Grzegorz Perzyński podczas niedawnej konferencji IRONMAN Poland.

TRZYMAMY KCIUKI ZA STARTY WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW. DOPINGOWAĆ MOŻNA ICH JUŻ 8 SIERPNIA.

HEROSI ŻYCIA CODZIENNEGO



  

Completing the IRONMAN competition is a huge achievement even for a young person in full health. So how to name those who take up this 
challenge struggling with diseases or disabilities that can hinder even the simplest activities of everyday life?

The history of IRONMAN is full of extraordinary people. The ones that best embody the slogan Anything Is Possible. Athletes after limb amputations, triathletes 
over 80, people after severe accidents, burns, cancer - they all crossed and still cross the finish line every year hearing the iconic You are an IRONMAN!

Some of them are permanently included in the annals of sport. Global recognition was gained by Dick and Rick Hoyt - a father with a disabled son - whose history 
of competing in the IRONMAN competition became the inspiration for the film Out of All Strength. Last year, the world’s biggest media wrote about Chris Nikic’s 
achievement, who covered the full distance of IRONMAN as the first player in history with Down syndrome.

THE YEAR OF BREAKING THE BARRIERS
There are also many similar stories and people with incredible willpower in Poland. We will also see them on the Enea IRONMAN Gdynia route on August 8 this 
year. To underline their determination, the competition organizers recently announced the Year of Breaking the Barriers.

- This slogan was born quite naturally and has several dimensions - says Piotr Jakóbik, marketing director of IRONMAN Poland. - On the one hand, it refers to 
this difficult time of the pandemic, which took a large part of our freedom from all of us, created barriers and restrictions unknown to us, which we are slowly 
starting to break. This also applies to mass sports events, which the pandemic wiped off the surface at the very beginning, almost one and a half years ago, and 
which only in recent weeks have begun to return to us on a larger scale. In the end, the Year of Breaking the Barriers is our idea to show in a special way those who 
overcome numerous barriers every day, struggling with disease, disability and related physical or mental limitations, and yet they are at the start of the IRONMAN 
competition - explains.

WHO WE WILL SEE IN GDYNIA
On August 8, early in the morning, with the intention of swimming 3.8 km in the Bay of Gdańsk, 
covering 180 km on a demanding, hilly cycling route and running a marathon distance with the 
finish line on the City Beach in Gdynia, PRZEMEK JURCZAK and his son, KUBA will start their fight:

“Our inspiration is the Hoyt family,” says the boy’s father, suffering from cerebral palsy. ¬- Kuba 
once watched a film about the history of this tandem competing in the IRONMAN competition 
and he dreamed that maybe one day we would cover such a distance. I train regularly, 3-4 hours a 
day, I devote a lot of my free time to it, but when I see Kuba’s smile, I know that it is worth doing 
- he adds.

Jurczaki Team will not be the only tandem on the Enea IRONMAN Gdynia route. ŁUKASZ MALACZEWSKI, 
already well known to Gdynia fans from his previous tandem starts with JAŚ KMIEĆ, will also face the 
murderous distance. This time he will be accompanied by his friend AGNIESZKA KUBICKA, suffering 
from multiple sclerosis.

- Unfortunately, Hansel has already left us, but he showed us that his dream is also the dream of many 
other disabled people - says Łukasz Malaczewski. - Triathlon is a very interesting discipline. Starting 
in tandem with Jaś, we showed that we can share these fantastic emotions together with people with 
disabilities - he argues

GRZEGORZ PERZYŃSKI, a Gdańsk resident, whose life was saved by a liver transplant 19 years 
ago, at the age of 28, also wants to pursue his important mission through his participation in the 
competition. As he says himself, his condition was already agonizing. At the last moment, there was 
a chance for a transplant.

- The first miracle was that the liver was on time. The second that she got accepted, and the third 
that she underwent the entire rehabilitation. I had to learn how to become - recalls Grzegorz Per-
zyński.

His experience resulted in the establishment of the Transplantation LIVERstrong Foundation, which 
is active in the field of education and awareness of the public, but also politicians, in the field of 
challenges and problems of Polish transplantation

- I have not realized yet that I will have the opportunity to start in Enea IRONMAN Gdynia and Citi 
Handlowy 5150 Warsaw. I treat my participation in the competition as a tool to draw attention to 
the situation of transplantology in Poland, and more precisely to the drastic decline in transplants - 
said Grzegorz Perzyński during the recent IRONMAN Poland conference.

WE KEEP OUR FINGERS CROSSED FOR THE STARTS OF ALL COMPETITORS. YOU CAN CHEER FOR THEM ON AUGUST 8.

HEROES OF EVERYDAY LIFE



FAWORYCI DO ZWYCIĘSTWA  
W ENEA IRONMAN 70.3 GDYNIA

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

Andreas Dreitz
• 3. miejsce IRONMAN 70.3 Tallinn 2020
• Mistrz Challenge Roth 2019
• 3. miejsce IRONMAN 70.3 Marbella 2018
• 13. miejsce Mistrzostwa Świata 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



Numer 
 startowy
Bip Number

Imię i nazwisko
First name and last name

Narodowość
Nationality

1 Andreas Dreitz Niemcy Germany 

5 Robert de Korte Holandia Netherlands

6 Bartosz Banach Polska Poland

7 Alexander Berggren Szwecja Sweden

8 Robert Wilkowiecki Polska Poland

9 Dylan Magnien Francja France

10 Tristan Olij Holandia Netherlands

12 Paweł Najmowicz Polska Poland

13 Tomasz Spaleniak Polska Poland

14 Ludovic Roussel Francja France

15 Ognjen Stojanović Serbia Serbia

16 Christoffer Damm Dania Denmark

17 Bence Lehmann Węgry Hungary

18 James Teagle Wielka 
Brytania

United  
Kingdom

19 Edwin Dasselaar Holandia Netherlands

20 Krzysztof Hadas Polska Poland

21 Chris Mintern Irlandia Ireland

22 Robert Kallin Szwecja Sweden

23 Lukáš Kočař Czechy Czech  
Republic

24 Adam Hansen Australia Australia

25 Dominik Rueß Niemcy Germany

26 Benjamin Andersen Dania Denmark

27 Milan Brons Holandia Netherlands

28 Piotr Ławicki Polska Poland

29 Renning Elischer Niemcy Germany

34  Sergiy Kurochkin Ukraina Ukraine

35  Kacper Stępniak Polska Poland

Numer 
 startowy
Bip Number

Imię i nazwisko
First name and last name

Narodowość
Nationality

42 Lucy Hall Wielka  
Brytania

United  
Kingdom

44 Verena Walter Niemcy Germany

45 Mariella Sawyer RPA South Africa

46 Juliane Hofmann Niemcy Germany

47 Frederikke  
Idon-Andersen Dania Denmark

48 Shiva Leisner Dania Denmark

49 Katrien Verstuyft Belgia Belgium

50 Aleksandra  
Jędrzejewska Polska Poland

51 Martine Hoaas Norwegia Norway

52 Margie Santimaria Włochy Italy

Lista zawodniczek PRO na dystansie Enea IRONMAN 70.3 Gdynia
Pro athlets women Enea IRONMAN 70.3 Gdynia

Lista zawodników PRO na dystansie Enea IRONMAN 70.3 Gdynia
Pro athlets men Enea IRONMAN 70.3 Gdynia

ZAWODNICY I ZAWODNICZKI  
PRO



ANDREAS DREITZ
PODTRZYMAĆ TRADYCJĘ

Przyjeżdżasz do Gdyni w roli jednego z faworytów. Jak widzisz 
swoje szanse?

Do każdego wyścigu podchodzę w ten sam sposób. Moim celem jest 
kształtować jego przebieg i walczyć o zwycięstwo.

To był trudny czas dla wszystkich, odkąd wybuchła pandemia. 
Restrykcje, przełożone i odwołane wyścigi, odwołane mistrzo-
stwa świata… Co robiłeś, aby zachować koncentrację i motywa-
cję w tym czasie?

Przede wszystkim, starałem się skupiać na tym, co jest możliwe, a nie 
na tym, co w danym momencie nie jest możliwe. Sądzę, że jako triathlo-
niści cały czas mieliśmy jednak wiele możliwości. Myślałem też o wy-
zwaniach treningowych, które w tym czasie mogłem podjąć, a które 
ciężko zrealizować w czasie normalnego sezonu, jak np. długie treningi 
kolarskie czy jazda na MTB. W końcu, ważne było, aby pozostać ela-
stycznym, dostosowywać się do aktualnie obowiązujących przepisów 
i wykorzystywać okazje, które się przydarzały.

Niemieccy triathloniści mają już bogatą historię sukcesów pod-
czas Enea IRONMAN 70.3 Gdynia. Wystarczy wspomnieć, że wy-
grywali tu Diana Riesler, Nils Frommhold, Boris Stein i Jan Frode-
no, a w ubiegłym roku Patrick Lange stanął na trzecim stopniu 
podium. Podpytywałeś ich o miasto, trasę itd.?

Owszem, dostałem parę wskazówek od jednej czy drugiej osoby. Będę 
bardzo szczęśliwy, jeśli uda mi się podtrzymać tradycję 

Wyścig pro odbędzie się na dystansie IRONMAN 70.3, ale tego sa-
mego dnia odbędzie się też pierwszy w historii wyścig IRONMAN 
w Polsce. Jak wspominasz swój debiut na pełnym dystansie?

Pierwszy IRONMAN jest zawsze bardzo szczególny. Czułem duży sza-
cunek do tego dystansu, ale też nie mogłem się doczekać i byłem pod-
ekscytowany tym nowym rozdziałem w mojej karierze. Ponieważ udało 
mi się wówczas zwyciężyć, mam oczywiście wiele dobrych wspomnieć 
z tego dnia.

Jakaś rada dla debiutantów?

Podejdźcie do startu na spokojnie, rozpocznijcie każdą konkurencję 
z delikatnie zaciągniętym hamulcem ręcznym. Lepiej nie forsować 
tempa w pierwszej połowie wyścigu, żeby móc ukończyć rywalizację 
z uśmiechem na twarzy. Jeśli dobrze poznacie wcześniej trasę i będzie-
cie w stanie ocenić, w którym punkcie jesteście, da Wam to więcej luzu 
podczas wyścigu.

W zeszłym roku niesamowity pokaz siły na rowerze dał Magnus 
Ditlev, dzięki czemu był w stanie utrzymać prowadzenie na od-
cinku biegowym i cieszyć się ze zwycięstwa na Plaży Miejskiej 
w Gdyni. To jeden z młodych, niezwykle perspektywicznych za-
wodników, którzy dali już o sobie znać w czołówce światowego 
triathlonu. Myślisz, że nadchodzi zmiana warty? 

To dobrze, że młodzi i trochę szaleni zawodnicy przychodzą do dys-
cypliny i sprawiają, że wyścigi są jeszcze bardziej kolorowe. Nie mam 
wątpliwości, że w najbliższym czasie usłyszymy o kolejnych takich na-
zwiskach.

Dziękujemy za rozmowę. Życzymy powodzenia i do zobaczenia 
w Gdyni!

Również dziękuję!



ANDREAS DREITZ
CONTINUE THE TRADITION

You are coming to Gdynia as one of the candidates to win. How do 
you see your chances?

Every race I do, my goal is to shape it and try to fight for the win.

It’s been a tough time for everyone since the pandemic started. 
Various restrictions, postponed or cancelled races, cancelled 
World Champoionships… How have you stayed focused and mo-
tivated during this period?

First, I tried to focus more on what is possible than on what is not pos-
sible and as triathletes we still had a lot of possibilities. I also thought 
about which sport challenges I could face that are difficult in a normal 
season, such as long bike rides or doing a lot of MTB. Finally, it was im-
portant to remain flexible and to deal with the current regulations and 
to take advantage of the opportunities that came up.

German athletes have had lots of success at the Enea IRONMAN 
70.3 Gdynia so far. Enough to mention Diana Riesler, Nils From-
mhold, Boris Stein and Jan Frodeno winning the race or Patrick 
Lange finishing third last year. Have you talked to them about the 
place, course etc.?

I got some tips from one or the other athletes and would be very happy 
to continue the tradition 

The pro race will be held at IRONMAN 70.3 but on the same day 
we will have the first ever IRONMAN competition in Poland. How 
do you recall your IRONMAN debut?

The first IRONMAN is always something very special and I had a lot of 
awe and respect but also a lot of anticipation and was excited about the 
new chapter. Since I was able to win the race, I have many more good 
memories of the day.

Any pro tip for our age group athletes who make their debut in 
IRONMAN?

In any case, take it easy and start each discipline with a light handbrake. 
Don’t push the pace for the first half, but complete the course with a big 
smile. The better you know the race course and where you are, the more 
relaxed you will be.

Last year we saw a tremendous performance by Magnus Ditlev 
who fired up on the bike leaving the field far enough behind him 
to keep the lead on the run. He’s one of the young guns making 
their presence known at the top of the world triathlon. Do you 
feel the changing of the guard coming up?

It is nice that some young and wild athletes are coming up to make the 
races more colorful and we will certainly see more of them.

Many thanks, Andreas. Good luck and see you in Gdynia!

Thank you.
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SPRINT/SZTAFETY 
SPRINT/RELAYS

Tradycyjnie sobota jest rozgrzewką przed niedzielnym ści-
ganiem. Rozgrzewką szybką i dynamiczną. Kontynuujemy 
tradycję ścigania się na dystansie sprinterskim, która to-
warzyszy gdyńskiemu triathlonowi. Dzień przed głównymi 
zawodami dobędą się także sprinty sztafetowe. Tego dnia 
wszyscy startujący będą mieli do pokonania 750 m w wo-
dach Zatoki Gdańskiej, 20 km jazdy rowerem po gdyńskich 
ulicach oraz 5 km biegu, którego duża część będzie prowa-
dziła po malowniczym Bulwarze Nadmorskim.

Limit czasu: 2 godziny

Start i Meta: Plaża Miejska w Gdyni

Data/Godzina startu:   sobota, 7 sierpnia 2021 r., 
godz. 8:00 – I fala
godz. 10:00 – II fala oraz sztafety

Trasa pływacka: Zatoka Gdańska, 1 pętla – 750 m, limit cza-
su: 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, 6 sierpnia 2021 r., czynne w godz.: 
12:00 – 20:00, Marina Gdynia

Odbiór nagród: Dekoracja Sprint Triathlon Gdynia odbędzie 
się w sobotę 7 sierpnia, o godz. 12:30 na Plaży Miejskiej

UWAGA: Wydawanie pakietów i wstawianie rowerów  
tylko w piątek!

Traditionally, Saturday is a warm-up before the Sunday 
race. This warm-up is fast and dynamic. We continue the 
tradition of sprint competition: individual and teams. The 
day before the main competition there will also be relay 
sprints. On Saturday athletes will have 750 m to swim in 
the waters of the Gdansk 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.

Time limit: 2 hours

Start and finish: City Beach Gdynia

Start date/time: Saturday, August 7, 2021, 
8.00 – first wave
10.00 – second wave and relays

Swim course: Gdańsk Bay, 1 loop – 750 m, time limit: 30 
minutes

Bike course: around Gdynia, 2 loops – 20 km, distance mark-
ers 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, August 6, 2021 r., opening hours.: 12.00 
– 20.00 PM, Marina Gdynia, 

Awards pick-up: The decoration of the Sprint Triathlon Gdy-
nia will take place on Saturday, August 7, at 12:30 at the City 
Beach
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MONIKA BELCZEWSKA 
ZAWSZE MYŚLAŁAM O TRIATHLONIE

Monika Belczewska to dwukrotna mistrzyni Polski w paratriathlonie. Swoją przygodę ze sportem zaczęła od pływania, ale za-
wsze chciała też spróbować sił w triathlonie. Pomimo wypadku samochodowego, nie poddała się i z powodzeniem realizuje 
swoje sportowe plany w… paratriathlonie. Podczas Enea IRONMAN Gdynia wystartuje na dystansie sprintu i będzie to jej główny 
sprawdzian przed wrześniowymi Mistrzostwami Europy. 

Zapraszamy do lektury wywiadu z Moniką Belczewską, reprezentantką Polski w paratriathlonie, uczestniczką Sprint Triathlon Gdynia.

Kiedy rozpoczęła się Twoja przygoda z paratriathlonem?

To było w 2019 roku. Wtedy organizowany był pierwszy pa-
ratriathlon w Polsce, a że zawsze marzyłam by wystartować, to 
stwierdziłam, że spróbuję swoich sił, pojadę i zobaczę jak to wy-
gląda. Od tego czasu regularnie uczestniczę. W 2020 roku zosta-
łam już powołana do kadry narodowej, a od października startuję 
w Pucharach Świata. Pierwsza edycja była w Portugalii w Lizbonie, 
teraz byliśmy we Francji oraz Hiszpanii, a przede mną jeszcze kolej-
ne starty w tym roku.

Paratriathlon nie był jednak Twoim pierwszym wyborem. 
Swoją karierę sportową zaczęłaś od pływania. Skąd taka de-
cyzja?

Pochodzę z Tczewa i już w szkole podstawowej rodzice posłali mnie 
do klasy sportowej o profilu pływackim. Tam nauczyłam się pływać 
i startowałam w zawodach. Później związałam się z dwubojem i 
trójbojem nowoczesnym, taki wstęp do pięcioboju nowoczesnego. 
W 2010 roku, wracając razem z trenerem z Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży w trójboju nowoczesnym, mieliśmy wypadek samo-
chodowy. To był taki punkt zwrotny, który przerwał moje zmagania 
sportowe. W 2015 wróciłam do pływania w klubie Szansa-Start 
Gdańsk. Skontaktowałam się z główną trenerką, która zaprosiła 
mnie na trening. Wtedy zaczęłam startować w zawodach parapły-
wackich. Moja niepełnosprawność polega na tym, że mam niedo-
wład lewej ręki. Jak pływam, to pływam tylko jedną ręką.

Jak Twoja niepełnosprawność wpływa jeszcze na Twoje star-
ty w paratriathlonie?

Musiałam nauczyć się wielu rzeczy i przystosować sprzęt do sie-
bie. Okazało się na przykład, że nie mogę mieć zabudowanej pianki, 
pokrywającej całe ciało, z długim rękawem. Wieki trwało, gdy pró-
bowałam wyciągać rękę z niedowładem z takiej normalnej pianki. 
Obecnie mam więc piankę przystosowaną do mnie, bez rękawów. 
Rower mam również dostosowany do mojej osoby, jest inny układ 
kierownicy, tak żeby moja ręka z dysfunkcją leżała w miarę swo-
bodnie, żebym też mogła się nieco na niej podeprzeć, by utrzymać 
pozycję. Jeśli chodzi o bieganie, to po prostu nie mam swobodnego 
ruchu w lewej ręce.

Cztery lata minęły od wypadku, nim podjęłaś decyzję, by 
wrócić do sportu. Z czego to wynikało?

Po wypadku miałam bardzo intensywną rehabilitację, nawet trzy 
razy dziennie, by jak najszybciej wrócić do sprawności. W trakcie za-
biegów poznałam Natalię Partykę (tenisistka stołowa, uczestnicz-
ka Igrzysk Olimpijskich, 4-krotna mistrzyni paraolimpijska – przyp. 
red.) i wtedy pomyślałam, czy nie wrócić do rywalizacji. Trafiłam do 
klubu Szansa-Start Gdańsk, wzięli mnie pod swoje skrzydła i tak to 
wyglądało.



A jak wyglądały Twoje pierwsze treningi, gdy wróciłaś po wy-
padku?

Cieszyłam się, że mogę dalej pływać. Wypadek na szczęście nie za-
brał mi tego, co lubię robić najbardziej. Nie miałam żadnych więk-
szych obaw, czy oporów przed powrotem do treningu. Choć do dziś 
śni mi się czasami, że pływam obiema rękami (śmiech). Sposób w 
jaki pływam doprowadza czasem do śmiesznych sytuacji. Po jakimś 
treningu na basenie, ktoś zapytał mnie, czy skoro dziś pływałam 
tylko jedną ręką, to czy podczas następnego treningu będę używać 
tylko drugiej (śmiech).

Wiele lat trenowałaś pływanie, czy to oznacza etap pływacki 
w paratriathlonie jest dla Ciebie najłatwiejszy?

Tak, to prawda. Wywodzę się z pływania, więc ten etap jest dla 
mnie zdecydowanie łatwiejszy. Lubię też startować w takich zawo-
dach jak Enea IRONMAN Gdynia na dystansie sprintu, gdzie mogę 
pościgać się z osobami pełnosprawnymi i rywalizować z nimi.

Jesteś młodą osobą, ale na Twoim koncie jest już sporo suk-
cesów, zarówno w pływaniu oraz w paratriathlonie. Czy mo-
żesz je wymienić?

Do moich największych osiągnieć w pływaniu należą finały w Mi-
strzostwach Europy, gdzie zajmowałam 6. i 8. miejsce. Brałam rów-
nież udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata. Jeśli chodzi o 
paratriathlon, to dwa lata temu oraz rok temu udało mi się zdobyć 
tytuł mistrzyni Polski w swojej grupie startowej. W zawodach mię-
dzynarodowych, w tym roku w czerwcu, wywalczyłam brąz w Pu-
charze Świata we Francji.

A w tym sezonie, co jest Twoim głównym celem?

Mam zaplanowany start w Mistrzostwach Polski w Białymstoku 
29 sierpnia, a we wrześniu, w Hiszpanii Mistrzostwa Europy i to jest 
mój najważniejszy start w obecnym sezonie. To będą moje pierwsze 
zawody tej rangi w paratriathlonie i to do nich się głównie przygo-
towuje. Jadę tam po jak najlepszy wynik, ale oczywiście marzy mi 
się złoty medal.

Start w Sprint Triarthlon Gdynia jest elementem przygotowań 
do rywalizacji w Mistrzostwach Europy?

Tak, to będzie taki start kontrolny, pod kątem przygotowań do ry-
walizacji w Hiszpanii. Jestem też teraz po obozie wysokogórskim 
we włoskim Livigno. Chcę się sprawdzić, na jakim etapie jestem. 
Znam już trasę w Gdyni, bo startowałam też tutaj w ubiegłym roku. 
Będę miała porównanie. Bardzo się cieszę z tego startu i nie mogę 
się go doczekać.

Jak wspominasz swój ubiegłoroczny start w Gdyni?

Mam bardzo miłe wspomnienia (4. miejsce w kat. W25 – przyp. 
red,), pomimo kiepskich warunków atmosferycznych, jakie były. 
Silny wiatr oraz wysoka fala mocno dały mi w kość. W moim przy-
padku, gdy płynę jedną ręką, wysoka fala jest problemem. Silny 
wiatr powoduje też, że jadąc na rowerze czuję się niepewnie, ale 
wszystko jest do „ogarnięcia”. Im więcej doświadczenia, tym lepiej i 
łatwiej. Mój przykład pokazuje, że warto sięgać po marzenia. Życie 
nauczyło mnie, że nasze plany, z różnych powodów, muszą czasami 
ulec zmianie. Trzeba szukać alternatywy, wierzyć w siebie i iść do 
przodu. 

Dziękuję za rozmowę

Dziękuję bardzo.

Wywiad z Moniką Belczewską cd.



MONIKA BELCZEWSKA 
 I’VE ALWAYS THOUGHT ABOUT TRIATHLON

Monika Belczewska is a two-time Polish paratriathlon champion. She started her adventure with sport with swimming, but she 
also always wanted to try her hand at triathlon. Despite the car accident, she did not give up and successfully implements her 
sports plans in... paratriathlon. During Enea, IRONMAN Gdynia will start at the sprint distance and it will be her main test before 
the European Championships in September.

We invite you to read the interview with Monika Belczewska, Poland’s paratriathlon representative, participant of the Sprint Triathlon Gdynia.

When did your adventure with paratriathlon start?

It was in 2019. At that time, the first paratriathlon in Poland was or-
ganized, and as I always dreamed of starting, I decided that I would 
try my hand, go and see what it looks like. I have been participating 
regularly since then. In 2020, I was already appointed to the national 
team, and from October I start in the World Cups. The first edition was 
in Portugal in Lisbon, now we were in France and Spain, and there are 
more races ahead of me this year.

Paratriathlon wasn’t your first choice though. You started your 
sports career with swimming. Where did this decision come from?

I come from Tczew and in primary school my parents sent me to a 
sports class with a swimming profile. There I learned to swim and took 
part in competitions. In 2010, when we came back together with the 
coach from the National Youth Olympics, we had a car accident. It was 
a turning point that interrupted my sports struggles. In 2015, I returned 
to swimming at the Szansa-Start Gdańsk club. I contacted the head 
trainer who invited me to train. Then I started taking part in para-swim-
ming competitions. My disability is that I have left hand paresis. When 
I swim, I only swim with one hand.

How does your disability still affect your participation in pa-
ratriathlon?

I had to learn many things and adapt the equipment to myself. For 
example, it turned out that I cannot have a full-body foam with long 
sleeves. It took ages when I tried to reach my hand with paresis from 
such normal foam. So now I have a wetsuit adapted to me, without 
sleeves. My bike is also adapted to my person, there is a different ste-
ering wheel arrangement, so that my hand with the dysfunction lies 
relatively freely, so that I can also lean on it a bit to maintain my po-
sition. When it comes to running, I just can’t move freely in my left hand.

It was four years after the accident before you made the decision 
to go back to the sport. What was it about?

After the accident, I had a very intensive rehabilitation, even three ti-
mes a day, to regain fitness as soon as possible. During the treatments, 
I met Natalia Partyka (table tennis player, Olympic Games participant, 
4-time Paralympic champion - editor’s note) and then I thought abo-
ut returning to the competition. I joined the Szansa-Start Gdańsk club, 
they took me under their wing, and it was like that.

And what were your first trainings like when you came back after 
the accident?

I was glad to continue swimming. Fortunately, the accident did not take 
away from me what I like to do the most. I didn’t have any major con-
cerns or hesitations before returning to training. Although to this day 
I sometimes dream that I swim with both hands (laughs). The way I 
swim sometimes leads to funny situations. After some training in the 
pool, someone asked me if, since today I was swimming with only one 
hand, will I use only the other hand during the next training (laughs).

You have been training swimming for many years, does that mean 
the paratriathlon swimming stage is the easiest for you?

Yes it’s true. I come from swimming, so this stage is much easier for me. 
I also like to take part in such competitions as Enea IRONMAN Gdynia 
at the sprint distance, where I can race and compete with non-disabled 
people.

You are a young person, but you already have a lot of success in 
both swimming and paratriathlon. Can you describe them?

My greatest achievements in swimming are the finals of the European 
Championships, where I was 6th and 8th. I also took part in the Junior 
World Championships. When it comes to paratriathlon, two years ago 
and a year ago I managed to win the title of Polish champion in my 
starting group. In international competitions, this year in June, I won the 
bronze medal in the World Cup in France.

And this season, what is your main focus?

I have a start in the Polish Championships in Białystok on August 29, 
and in September, in Spain, the European Championships, and this is 
my most important start this season. This will be my first paratriathlon 
competition of this rank and I am mainly preparing for it. I am going 
there for the best result, but of course I dream of a gold medal.

Is the start in Sprint Triarthlon Gdynia part of the preparations to 
compete in the European Championships?

Yes, it will be a control start in terms of preparations for the compe-
tition in Spain. I am also now after a mountain camp in Livigno, Italy. I 
want to check what stage I am at. I already know the route in Gdynia, 
because I also started here last year. I will have a comparison. I am very 
happy with this competition and I am looking forward to it.

How do you remember your last year’s start in Gdynia?

I have very nice memories (4th place in category W25 - ed.), Despite 
the bad weather conditions. Strong wind and high wave gave me a 
hard time. In my case, when I’m swimming with one hand, the high 
tide is a problem. Strong wind also makes me feel insecure while riding 
a bike, but everything is up for grabs. The more experience, the better 
and easier it is. My example shows that it is worth reaching for dreams. 
Life has taught me that our plans must change at times for various re-
asons. You have to look for an alternative, believe in yourself and move 
forward.

Thank you for the conversation.

Thank you very much.
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RESTAURACJE  
RESTAURANTS

Podczas tegorocznej edycji Enea IRONMAN Gdynia nie spotkamy się 
podczas wspólnych posiłków na tradycyjnym pasta party. Jest to po-
dyktowane maksymalizacją Waszego bezpieczeństwa a tym samym 
minimalizacją kontaktów pomiędzy zawodnikami, czy też zawodnika-
mi i obsługą naszego wydarzenia.

Zamiast tego zapraszamy Was do wyśmienitych gdyńskich restauracji! 
Działając odpowiedzialnie w środowisku, które gości nas już od kilku 
lat chcemy wspierać miejscowe lokale, które także ucierpiały wskutek 
lockdownu. Specjalnie przygotowane menu doda Ci odpowiednią ilość 
energii przed startem, a zbilansowany posiłek po wyścigu pozwoli się 
dobrze zregenerować.

W swoim pakiecie startowym znajdziesz specjalne monety, którymi 
zapłacisz za posiłek podczas weekendu Enea IRONMAN Gdynia.

Możesz wykorzystać je w dniach 6-8 sierpnia 2021 r. (piątek - niedzie-
la) w restauracjach z poniższej listy:

Smacznego!

During Enea IRONMAN Gdynia we can’t meet during com-
mon meals at a traditional pasta party. It is dictated by 
maximizing your safety and minimizing contacts between 
players, volunteers or staff.

Instead, we invite you to delicious Gdynia restaurants! We 
want to support local restaurants that also suffered from 
the pandemic lockdown. Specially prepared menu will give 
you enough energy before the start, and a balanced meal 
after the race will allow you to regenerate well.

In your start package you will find special coins which you 
will pay for the meal during the Enea IRONMAN Gdynia 
weekend.

You can use them from 5-8 August 2021. (Friday to Sun-
day) in the restaurants listed below:

Enjoy your meal !

1.  Monte Verdi, ul. Józefa Wybickiego 3
www.facebook.com/restauracja.gdynia.monte

2.  Tawerna Gdynia, al. Jana Pawła II 11
www.facebook.com/tawernagdynia

3.  Kandelabry Premium Pub, al. Jana Pawła II 9
www.facebook.com/Kandelabry

4.  Pierogarnia “Pierożek”, Skwer Kościuszki 15
www.facebook.com/PierogarniaPierozekGdynia/

5.  Pyra Bar, Skwer Kościuszki 24
www.facebook.com/pyrabargdynia

6.  Zielony Rower, al. Piłsudskiego 32
www.facebook.com/ZielonyxRower

7.  Muszla Bistro, ul. Plac Grunwaldzki 1  
www.facebook.com/muszlagdynia/

8.  Syto,  ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 12  
www.facebook.com/sytogdynia

9.  enoki Gdynia, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 13
www.facebook.com/enokigdynia
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Jeste�my firmą, kt� ra opiera się na nowoczesnej

technologii i ciągłym rozwoju, aby sprosta�

oczekiwaniom wymagających klient� w.

www.nowalĳka.pl

Jedna z największych firm
z branży warzywnej w Polsce

WARZYWA

DANIA GOTOWE

ZIOŁA  SAŁATY

ISTNIEJEMY OD 1999 ROKU

Od 2013 roku zajmujemy się uprawą doniczkowych

sałat i zi� ł metodą hydroponiczną. Tak powstało

nasze najnowocze�niejsze w Europie Gospodarstwo

Ogrodnicze NOVITA.

W 2014 wystartowali�my z produkcją mytych,

gotowych do spożycia mix� w sałatkowych i baby

leaf� w takich jak szpinak, rukola, roszponka.

Od 2019 rozszerzyli�my swoją ofertę o dania gotowe

na bazie �wieżych warzyw bez konserwant� w.

Należą do nich pasteryzowane zupy oraz lunch boxy

z rozmaitymi dodatkami.

Od 2020 roku rozpoczęli�my uprawę zi� ł ekologicznych.

W 2020 otrzymali�my tytuł LIDERA KONSUMENTA

ROKU za smak i skład naszych da� gotowych

Z NATURY! Dodatkowo nasze zakłady funkcjonują wg

najnowszych i najbardziej rygorystycznych norm BRC,

GLOBAL - G.A.P. I IFS.
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PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA

NA RYNEK KRAJOWY ORAZ EUROPEJSKI

Conv nience Foode Gospodarstwo Ogrodnicze

EKONOVA



 

KIDS AQUATHLON GDYNIA  
MISTRZOSTWA POLSKI W AQUATHLONIE

Wśród imprez towarzyszących polskim zawodom 
IRONMAN nie mogło zabraknąć propozycji dla naj-
młodszych. Kids Aquathlon Gdynia - Mistrzostwa 
Polski w Aquathlonie to rywalizacja dla młodych spor-
towców, którzy marzą, by w przyszłości startować 
w zawodach triathlonowych na Igrzyskach Olimpij-
skich, 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 dy-
stans do przebiegnięcia.

Rywalizacja dzieci i młodzieży w aquathlonie towarzy-
szy 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 Aqu-
athlonie przyznawane przez Polski Zwią-
zek Triathlonu.

Rywalizację w ramach Kids Aquathlon 
Gdynia - Mistrzostwa Polski w Aqu-
athlonie zaplanowano w piątek 6 sierp-
nia. Początek zawodów o godz. 14:00. 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DOSTĘPNY JEST NA STRONIE:  
www.ironmangdynia.pl/pl/wydarzenia/kids-aquathlon-gdynia-mistrzostwa-polski-w-aquathlonie





STREFA RODZINA ENEI  
ENEA FAMILY ZONE

PLAŻA MIEJSKA W GDYNI

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 od-
powiednią ilość watów.

Celem jest wspólne zebranie 20 000 kWh podczas treningów bie-
gowych, na rowerze oraz ergometrze wioślarskim. Wtedy Funda-
cja 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 ro-
wery 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 miej-
scu. Wystarczy zarejestrować się na stronie twojewatytwojapo-
moc.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 po-
trzebujących, podopiecznych fundacji zajmujących się osobami z 
niepełnosprawnościami.

CITY BEACH GDYNIA

Opening hours:

• Friday, 6 August, 12.00 – 8.00 PM

• Saturday, 7 August, 9.00 AM – 8.00 PM

• Sunday, 8 August, 9.00 AM – 6.00 PM

In the Enea Family Zone you will also join the “Your watts, your 
help” campaign!

PLN 100,000 will go to organizations helping people with disabil-
ities if we get the right amount of watts together during training.

The goal is to collect 20,000 kWh together during running, cycling 
and rowing exercises. Then the Enea Foundation will donate PLN 
100,000 to the organizations: Spartans for Children, Never Ever 
Give Up, Follow Your Dreams. Therefore, with our joint efforts, we 
can support foundations that help the excluded. In the special zone 
of Enea, stationary bicycles and rowing ergometers will be pre-
pared, which will be used for exercise, so that everyone willing can 
add their kilowatt-hours.

Anyone can take part in the action, practically anywhere. All you 
need to do is register on the website mojewatytwojapomoc.pl, join 
the action in the JustMove application and our efforts while: run-
ning, cycling or exercising on a rowing ergometer will translate into 
real help for people in need, foundation charges for people with 
disabilities.



POKAZ AKROBACJI LOTNICZYCH RED BULL  
RED BULL ACROBATICS FLYING

Jedną z dodatkowych atrakcji Enea IRONMAN Gdynia będzie pokaz 
akrobacji lotniczych w wykonaniu Łukasza Czepieli. To pierwszy pol-
ski 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 star-
tujący w Enea IRONMAN Gdynia, ale o wysoki stopień adrenaliny za-
dba 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 zaprezentu-
je specjalny pokaz pełen wręcz niewyobrażalnych, podniebnych ewo-
lucji. 

Ślizg na ogon, Cobra, Avalanche to tylko niektóre z nazw akrobacji wy-
konywanych zwykle na pokazach przez Łukasza Czepielę. Jakie mrożą-
ce krew w żyłach ewolucje przygotował podniebny mistrz tym razem? 
Zapraszamy już w niedzielę 8 sierpnia na Plaże Miejską w Gdyni!

One of the additional attractions of Enea IRONMAN Gdynia will 
be an air acrobatics show by Lukasz Czepiela. He is the first Pol-
ish pilot in the Red Bull Air Race and the winner of the Red Bull 
Air Race world champion title in the Challenger class.

The emotions at the highest level will be provided by the triath-
lonists participating in Enea IRONMAN Gdynia, but Lukasz Cze-
piela will also take care of a high level of adrenaline, who will add 
splendor to the triathlon weekend at the Polish seaside with his 
sky-high air acrobatics show.

Already on Sunday at 14:30, when at the finish line on the City 
Beach in Gdynia, emotions will reach its zenith due to the appear-
ance of the winner of Enea IRONMAN 70.3 Gdynia, fans will also 
be able to admire the performances of the World Champion in 
aviation acrobatics. Lukasz Czepiela will present a special show 
full of almost unimaginable, soaring evolutions.

Slip on the tail, Cobra, Avalanche are just some of the names of 
acrobatics usually performed at shows by Lukasz Czepiel. What 
chilling evolutions has the sky master prepared this time? We in-
vite you on Sunday, August 8 to the City Beach in Gdynia!



1. 365 SPORTU

2. ABBOTT

3. AIRBIKE

4. BIOFARM – VIGALEX

5. ENEA S.A.

6. ETRENAZERY.PL

7. FINIS POLAND

8. FITCAST

9. HELLY HANSEN

10. IDC TRADE

11. IMMABEE

12. JUJU

13. MARTOMBIKE

14. MERCEDES-BENZ POLSKA

15. NASTOPY.PL

16. NOWALIJKA

17. ON-RUNNING

18. POC

19. PUROMEDICA

20. ROYAL BAY

21. RUDY PROJECT

22. SAILFISH

23. SPORT-CENTER

24. SWIMBIOSIS

25. TRI POWER

26. TRI STYLE

27. TRICENTRE.PL

28. TriSOLUTION

29. TYR POLSKA

30. X-BIONIC

LISTA WYSTAWCÓW EXPO
EXPO LIST 







PŁYWANIE/SWIMMING
     Strój startowy / tri suit

     Okulary pływackie / swimming googles

     Czepek / swim cap

     Pianka / Wetsuit

     Chip

KOLARSTWO / CYCLING
     Rower / bike

     Kask / helmet

     Buty rowerowe / cycling shoes

     Skarpetki / socks

     Okulary przeciwsłoneczne / sunglasses

     Bidony z piciem / water bottles

     Odżywki / nutrition 

      Zestaw naprawczy (dętka, pompka, nabój co2, łyżki,  
klucze) / tool kit (tube, minipump, CO2, multi-tool)

     Buty biegowe / running shoes

     Czapka z daszkiem / cap

BIEGANIE / RUNNING
     Buty biegowe / running shoes

     Czapka z daszkiem / cap

POZOSTAŁE /  OTHERS
     Maseczka / Mask 

     Klapki na dojście na linię startu / flip flops to get the startline

     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 clothes

CHECK LIST



TRZY DYSTANSE DO WYBORU 

GRAN FONDO FAMILY   30 km
MEDIO FONDO  67 km

GRAN FONDO
 

113 km

PROFESJONALNA KOSZULKA 

 

KOLARSKA W PAKIECIE!

ZAMKNIĘTE DROGI

EXPO NA STADIONIE MIEJSKIM 

 

PRZY BUŁGARSKIEJ

 MOBILNE MUZEUM ZABYTKOWYCH 
ROWERÓW



Dwa dystanse do wyboru
Biegi dziecięce
Sztafety
Expo




