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„You can quit if you want, and no one
will care. But you will know for the
rest of your life.”

“Możesz się wycofać jeśli chcesz  i nikogo nie będzie to 
obchodziło, ale ty będziesz pamiętać o tym 
do końca życia” 

John Collins, założyciel IRONMAN
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Witamy/Welcome

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy
Mayor of Warsaw

SzANOwNI  
PAńStwO,

warszawa to miasto nowoczesne, dynamicznie rozwijające się i otwarte. 
warszawę tworzą jej mieszkańcy. to ludzie aktywni, wykorzystujący 
innowacje, w ciągłym ruchu. Dlatego też w swojej strategii rozwoju stolica 
stawia na alternatywne i atrakcyjne metody spędzania wolnego czasu. 
Chcemy by nasi mieszkańcy mieli jak najlepsze warunki do uprawiania 
sportu, jak również do oglądania i kibicowania podczas imprez sportowo-
rekreacyjnych.

Nasze miasto przyciąga duże wydarzenia m.in. kulturalne i sportowe.  
Do tych ostatnich bez wątpienia należą tour de Pologne, Memoriał Kamili 
Skolimowskiej, Maraton warszawski...

teraz do cyklu tych imprez dołącza 5150 warsaw triathlon. ta ciesząca się 
dużą popularnością impreza to połączenie trzech wymagających dyscyplin 
sportowych – pływania, kolarstwa i biegania. Mam nadzieję,  
że warszawska edycja tej globalnej serii zawodów triathlonowych będzie 
dla zawodników równie emocjonująca, co jej zagraniczne odsłony.

Już dziś pragnę życzyć Państwu niesamowitych wrażeń związanych z tym 
sportowym widowiskiem. Życzę wszystkim zawodnikom wytrwałości 
w dążeniu do mety, uzyskania wymarzonego wyniku oraz satysfakcji 
z osiągnięcia zakładanego celu. zapraszam też wszystkich do aktywnego 
kibicowania. ten doping może pomóc pokonać słabości, może dodać 
zawodnikom sił i wiary we własne możliwości.

Zapraszam na 5150 Warsaw Triathlon

Ladies and genTLemen,

warsaw is a modern, explosively expanding and 
open city. warsaw is created by its citizens – 
active people who harness innovation and who 
are constantly on the move. Hence the capital’s 
strategy of development focuses on alternative 
and attractive ways of leisure. we want our citi-
zens to have the best conditions for doing sports, 
as well as for watching and cheering during 
sports and entertainment events.

Our city attracts enormous events, including 
cultural and sporting ones, with the latter fea-
turing the most recent: tour de Pologne, Kamila 
Skolimowska Memorial, warsaw Marathon…

the series of these events is now joined by 5150 
triathlon.  this very popular event merges three 
demanding sports – swimming, running and 
bicycle racing. I hope that the warsaw edition of 
this event will be as exciting for the competitors 
as its other editions, both in Poland and abroad.

today, I want to wish you all incredible emo-
tions and experiences from this sporting event. 
I wish all competitors to persist in their pursuit 
of the finish line, achieve their dream result and 
satisfaction from meeting their goal. I also invite 
everyone to actively cheer on, as it may help 
competitors to defeat their weaknesses, regain 
their strengths and trust in their skills.

i invite everyone to the Warsaw edition of 5150 
Triathlon.
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Thomas Veje Olsen
Dyrektor Regionalny  
IRONMAN na Skandynawię, 
Polskę i kraje bałtyckie

Regional Director, IRONMAN 
Scandinavia, Poland and the 
Baltic countries

JeSteM bARDzO DuMNy,  
MOgąC w IMIeNIu IRONMAN  
zAPROSIć PAńStwA 
NA INAuguRACyJNy wyśCIg  
5150 wARSAw tRIAtHlON.

Piękna stolica Polski stanowi idealną lokalizację dla tak dużych, międzynarodowych 
zawodów triathlonowych i liczymy, że tysiące widzów będą przyglądać się i dopingować 
zmaganiom sportowców – od pierwszego do ostatniego uczestnika. Niepowtarzalna 
lokalizacja, walory estetyczne i bogata historia miasta warszawy gwarantują,  
że 5150 warsaw triathlon natychmiast stanie się klasycznym punktem programu 
w międzynarodowym cyklu zawodów triathlonowych.

w IRONMAN dostrzegamy niesamowity potencjał drzemiący w Polsce jako potencjalnej 
lokalizacji naszych imprez triathlonowych. Połączenie Herbalife IRONMAN 70.3 gdynia 
i 5150 warsaw triathlon stanowi doskonałą kombinację dla polskich triathlonistów 
i w najbliższych latach z pewnością staną się punktem obowiązkowym dla entuzjastów 
tej dyscypliny z całej europy.

biorący udział w 5150 warsaw triathlon mogą nastawić się na przygodę życia. zespół 
Fundacji Miasta Sportu nie szczędził starań ani uwagi, by zorganizować wydarzenie 
sportowe na najwyższym poziomie.

Życzę wszystkim fantastycznego wyścigu!

On behaLf Of iROnman iT 
is WiTh gReaT pRide, i WeL-
cOme yOu TO The inauguRaL 
5150 WaRsaW.

the beautiful city of warsaw is 
the perfect destination for an 
international triathlon event 
of this size and caliber and we 
expect thousands of spectators 
to come out and cheer for all the 
athletes – from the first to the 
last. with its unique location in 
a beautiful and historic city as 
warsaw, 5150 warsaw is an in-
stant classic on the international 
triathlon circuit. 

In IRONMAN we see a fantastic 
potential in Poland as destina-
tion for our triathlon events. the 
combination of Herbalife IRON-
MAN 70.3 gdynia and 5150 
warsaw triathlon offers a great 
mix for Polish triathletes and 
will attract athletes from all over 
europe in the years to come.

Participating in 5150 warsaw 
triathlon you can expect the 
race of a lifetime. the local team 
have worked hard and focused 
to deliver an event of an incredi-
ble high standard. 

I wish you all a fantastic race
all the best

• WOLONTARIAT SPORTOWY
• SZKOLENIA WOLONTARIUSZY
• PROGRAM STYPENDIALNY
• ROZWÓJ MŁODYCH SPORTOWCÓW

www.fundacjamiastasportu.pl
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Michał Drelich
Dyrektor imprezy
Race Director

Sławomir Maciej Mazur 
Wójt gminy Nieporęt

gMINA NIePORęt 
tO MIeJSCe,  
w KtóRyM MOŻNA 
uPRAwIAć wIele 
SPORtów, w tyM 
tRIAtHlON. 

Czyste i bezpieczne Jezioro 
zegrzyńskie jest idealne nie tylko 
do uprawiania sportów wodnych, 
lecz także do wypoczynku. Otacza 
je sieć dróg, która umożliwia 
wytyczenie niezwykle ciekawych 
tras rowerowych i biegowych. 
znajdujące się w pobliżu hotele 
i restauracje zawsze są gotowe na 
przyjęcie dużej liczby gości, a przy-
jemna atmosfera i piękne widoki 
zachęcają do spędzania w Niepo-
ręcie wolnego czasu. w gminnym 
Aquaparku FAlA nasza młodzież 
sumiennie przygotowuje się do 
uczestnictwa w triathlonie pod 
okiem trenerów. Jesteśmy nie-
zmiernie szczęśliwi, że organiza-
torzy dostrzegli ogromne zalety 
Nieporętu i zawody odbywają się 
u nas teraz dwa razy w roku. Dla 
uczestników to niezwykle wyma-
gająca dyscyplina sportu, a dla 
osób towarzyszących i dopingują-
cych dostarczająca wiele emocji.

Życzę wszystkim, aby czas spę-
dzony w gminie Nieporęt wspo-
minali z przyjemnością i wracali 
do nas nad Jezioro Zegrzyńskie 
o każdej porze roku.

the municipality of Nieporęt is a 
great place for practicing various 
sports, including triathlon. Clean 
and safe zegrzyński lake provides 
perfect conditions both for 
watersports and leisure. the web 
of roads that surrounds it can  be 
used for marking out immensely 
interesting cycling and running 
routes. the hotels and restaurants 
located nearby are always ready to 
host large groups of visitors, while 
the pleasant atmosphere and 
picturesque views encourage to 
spend your free time in Nieporęt. 
At the municipal FAlA aquapark, 
our youth persistently trains under 
coaches’ tutelage to take part in a 
triathlon competition.
we are more than happy that 
organizers have recognized the 
amaz ing advantages of Nieporęt 
and that competitons are now held 
twice a year. It is any incredibly de-
manding sport for the competitors 
and an exciting experience for their 
attendants and other spectators.

i wish everyone to leave with 
great memories of time spent in 
Nieporęt - you are welcome to 
return to Zegrzyński Lake any 
time or season.

DRODzy 
zAwODNICy, 

pierwsze zawody triathlonowe 
w stolicy odbyły się w drugiej 
połowie lat 80. ubiegłego wieku. 
Cieszymy się, że udało się nam 
wskrzesić rywalizację triathlono-
wą i to od razu we współpracy 
z world triathlon Corporation, 
właścicielem legendarnej marki 
IRONMAN.

Dziękuję partnerom i sponsorom, 
bez których ta impreza nie mo-
głaby się odbyć, a w szczególności 
dziękuję władzom warszawy, 
których życzliwość i otwartość 
z pewnością przyczyni się do 
dalszej popularyzacji triathlonu 
w Polsce. Nie zapominamy o wo-
lontariuszach, bo to oni są sercem 
5150 warsaw triathlon. Pamię-
tajcie o tym w trakcie wyścigu.

Życzę wszytkim kibicom 
znakomitej zabawy,  
a zawodnikom satysfakcji  
z ukończenia zawodów. wierzę, 
że za rok spotkamy się w jeszcze 
większym gronie

deaR cOmpeTiTORs, 

the first triathlon competition in 
our capital was held in the second 
half of 1980s.
we’re happy to reignite the flame 
of triathlon competition and for 
the collaboration with world tri-
athlon Corporation, the owner of 
the legendary IRONMAN brand.
 
I would like to thank partners 
and sponsors, without whom 
this event wouldn’t take place, 
and give special thanks to local 
authorities of warsaw, whose 
generous and open approach will 
certainly contribute to further 
popularization of triathlon in 
Poland. I also cannot fail to men-
tion the volunteers, as they are 
the very heart of 5150 warsaw 
triathlon. Please, bear this in mind 
during the race.

I would like to wish all competi-
tors and their supporters excellent 
fun and satisfaction from finishing 
the race. I believe that next year 
we will meet again, in an even 
bigger circle of triathletes.
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Michał Drelich
Dyrektor imprezy
Race Director

womenfortri .com Join the community



HiStORia iRONmaN
Podczas ceremonii wręczenia na-
gród dla klubu pływackiego Waikiki, 
John Collins, oficer marynarki wo-
jennej stacjonującej na Hawajach 
oraz jego żona Judy zastanawiali się 
jak połączyć trzy najbardziej wyma-
gające wyścigi na wyspie w jedne 
zawody: 2,4 milowy wyścig pły-
wacki „Waikiki Roughwater swim”, 
mierzący 112 mil wyścig kolarski 
oraz 26,2 mile biegu, czyli Honolulu 
Maraton. Zdecydowali się rzucić 
wyzwanie, aby zdecydować, którzy 
zawodnicy są najtwardsi: pływacy, 
kolarze, czy biegacze. „ Wystrzał 
nastąpi dokładnie o 7 rano, zegar 
zostanie włączony, a tego kto skoń-
czy pierwszy nazwiemy IRONMAN” 
powiedział Collins.

18 lutego, 1978 roku 15 uczestni-
ków, w tym John Collins przybyło 
na brzeg Waikiki, aby wziąć udział 
w pierwszym wyścigu IRONMAN. 
Pierwszym, który przekroczył linię 

mety był Gordon Haller, taksów-
karz i entuzjasta fitnessu. Ukoń-
czył wyścig w czasie 11 godzin,  
46 minut i 58 sekund.

Dziś setki tysięcy triathlonistów 
z całego świata rywalizują, aby 
udowodnić przyjaciołom, najbliż-
szym i samym sobie, że „Wszytko 
jest możliwe”. Kona, na Hawajach 
jest dziś najbardziej pożądanym 
celem dla każdego triathlonisty. 
blisko 2 000 zawodników w wieku 
od 19 do 80 lat z ponad 60 krajów 
świata, dostaje szansę na udział 
w Mistrzostwach Świata na Kona. 
Kwalifikują się dzięki uzyskanym 
slotom na zawodach iRONmaN na 
całym świecie.

tHe HIStORy OF IRONMAN

during an awards banquet for the 
Waikiki Swim Club, john Collins, 
a Naval Officer stationed in Hawai, 
and his wife Judy, began playing 
with the idea of combining the 
three toughest endurance races 
on the island into one race: the 2.4 
mile Waikiki Roughwater Swim, 
the 112 miles of the around-O’ahu 
bike Race and a 26.2 mile run on 
the same course as the Honolulu 
Marathon. They decided to issue 

a challenge to see who the toughest 
athletes were: swimmers, bikers, or 
runners. “the gun will go off about  
7 a.m., the clock will keep running 
and whoever finishes first we’ll call 
the iRONmaN”, Collins recalled. 

On February 18, 1978, 15 compet-
itors, including Collins, came to the 
shores of Waikiki to take on the 
first-ever iRONmaN challenge. first 
to cross the finish line was gordon 

Haller, a taxi cab driver and fitness 
enthusiast, who finished in 11 hours, 
46 minutes and 58 seconds.

Today, hundreds of thousands of 
triathletes from around the world 
have challenged themselves to 
prove to friends, loved ones, and 
even just themselves that „Any-
thing is possible©“. kona, Hawai’i is 
nowadays the most wanted goal for 
each triathlete. 

Nearly 2.000 athletes in age from 
19 to over 80 years of age and 
from more than 60 countries get 
the chance to participate at kona 
each year, qualified by having 
earned a slot being provided at each 
iRONmaN event around the world.

15 zawodników na starcie pierwszego IRONMAN  
w 1978 roku 
15 athletes at the start of the first IRONMAN in 1978
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Pierwsze zawody 
triathlonowe w stolicy odbyły 

się już w drugiej połowie lat 80. 
ubiegłego wieku i w różnych formach 

rozgrywane są do dzisiaj.

the first triathlon competition in a 
capital was held during the second 
half of 1980s and it continues to be 

organized, in various forms and 
formats, ever since.

5150 triathlon Series 
to globalny cykl zawodów 

triathlonowych na dystansie 
olimpijskim - 1,5km pływania – 40km 

rowerem – 10km biegu. Pomysłodawcą 
i właścicielem serii jest World Triathlon 

Corporation.

5150 triathlon Series is a global series of 
triathlon competitions on olympic distance 

- 1,5km swim - 40km bike ride - 10km 
run.  the series was conceived and 

is owned by world triathlon 
Corporation.

Dlaczego 
5150?

To proste! Gdy dodamy do siebie 
dystanse pływania, jazdy rowerem  
i biegu, suma wyniesie 51,50 km.

Why 5150?
It’s simple! If you add swimming, 

cycling and running distanc-
es together, the sum will 

amount to 51,50 km.
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12. Zdjęcie panoramiczne Warszawy z tekstem o mieście + 
mniejsze fotki (JEST)

wARSzAwA
dynamiczna, pełna kultury stolica 
Polski jest pełną życia metropolią 
i nowym centrum europy. Idealne 
na weekendowy wyjazd miasto 
przyciąga turystów unikalnym po-
łączeniem tradycji i nowoczesności.

Nie ma nic lepszego niż kilka dni 
w iście królewskim towarzystwie. 
zacznijcie od zamku Królewskiego, 
położonego w pobliżu Kolumny 
zygmunta na Placu zamkowym. 
Jest to najlepsze miejsce na zwie-
dzenie Starówki wpisanej na listę 
światowego Dziedzictwa uNeSCO 
i na rozpoczęcie spaceru traktem 
Królewskim - reprezentacyjną 
arterią łączącą rezydencje 
królewskie, prowadzącą do Łazie-
nek Królewskich, a następnie do 
pałacu w wilanowie.

Jeżeli uwielbiacie naukę, odwiedź-
cie Centrum Nauki Kopernik, gdzie 
możecie osobiście zbadać prawa 
fizyki.

warszawa ma ofertę dla miło-
śników sztuk pięknych: Muzeum 
Narodowe, ze znakomity mi 
zbiorami polskich i zagranicznych 
dzieł sztuki takich jak galeria 
Faras prezentująca skarby sztuki 
nubijskiej. Miasto również szczyci 
się Muzeum Żydów Polskich, 
światowej klasy Muzeum Powsta-
nia warszawskiego i Muzeum 
Fryderyka Chopina. wieczorem 
najlepszym pomysłem jest 
spacer nad rzeką. Kawiarnie, bary, 
koncerty w plenerze i piaszczyste 
plaże - to wszystko znajduje się 
w samym sercu miasta nad rzeką. 
Po przejściu przez rzekę warto od-
wiedzić Stadion Narodowy, gdzie 
odbyły się mistrzostwa ueFA euro 
2012 i Finał ligi europejskiej ueFA 
warszawa 2015.

Osoby tęskniące za zielenią mogą 
odpocząć w jednym z licznych 
parków, które zajmują blisko jedną 
czwartą powierzchni miasta. A 
jeśli wolicie aktywną turystykę, 
wynajmijcie rower i udajcie się na 
przejażdżkę brzegiem rzeki.

Noc tętni życiem i nikogo nie 
rozczaruje: bary, kluby - można 
znaleźć tu szeroki wachlarz stylów 
i muzyki.

Każdego roku w mieście odbywają 
się wielkie imprezy i uroczystości 
miejskie (koncerty chopinowskie w 
Łazienkach, Jazz na Starówce). te-
atry, kina, wystawy, Multimedialny 
Park Fontann - widowiskowy 
pokaz wody, dźwięku i świateł - to 
wszystko znajdziecie tutaj
warszawa jest także miejscem 
ważnych międzynarodowych 
imprezach sportowych takich jak 
Mistrzostwa świata w Siatkówce, 
Memoriał Kamili Skolimowskiej, 
tour de Pologne, Maraton war-
szawski, bieg po Nowe Życie, the 
Color Run, i wiele innych.
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12. Zdjęcie panoramiczne Warszawy z tekstem o mieście + 
mniejsze fotki (JEST)

wARSAw
dynamic, boosting with culture, 
the Capital of Poland is a lively 
metropolis and a new centre of 
europe. Ideal for a weekend away, 
the city attracts tourists with a 
unique mixture of tradition and 
modernity.

there is nothing better than 
spending a few days in a royal 
company. Start with the Royal 
Castle, located near the King 

Sigismund’s Column in the Castle 
Square. this is the best place see 
the Old town inscribed into the 
uNeSCO world Heritage list and 
to begin a walk along the Royal 
Route - a representative artery 
connecting royal residences, which 
leads to the Royal Łazienki and 
then to the Pałace in wilanów.
If you love science, visit the Coper-
nicus Science Center where you 
can personally investi- gate the 
laws of physics.

warsaw has something forfine art 
lovers: the National Museum with 
an excellent collection of Polish 
and foreign works of art such 
as the Faras gallery presenting 
treasures of Nubian art. the city 
is also praised for Museum of the 
Polish Jews, world-dass Museum 
of warsaw uprising and Fryderyk 
Chopin’s Museum.
In the evening it is best to walk on 
the riverside. Cafes, bars, concerts 
in the open air and sandy beaches 
- you will find them in the heart of 
the city by the river. Crossing the 
river it’s worth to go to the Na-
tional Stadium where ueFA euro 
2012 and ueFA europa league 
Finał warsaw 2015 took place.

those who want to go green can 
take a rest in one of the numerous 
parks which cover almost one 
fourth of the city’s surface. And if 
you prefer active tourism, rent a 
city bike and go on a ride along the 
river banks.
Nightlife is vibrant and will not 
disappoint anybody: bars, dubs - 
you can find here good variety of 
styles and music.

every year, the city hosts great 
events and municipal festivities 
(Chopin concerts at Łazienki, 
Jazz in the Old town). theatres, 
cinemas, exhibitions, Multimedia 
Fountain Park - a spectacular 
show of water, sound and light - 
you can find it all here.
warsaw is also a venue of major 
International sporting events 
as the world Volleyball Cham-
pionships, Kamila Skolimowska 
Memorial, the tour de Pologne, 
the warsaw Marathon and many 
more.
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pROgRam

sObOTa, 11.06.2016 / Saturday, 11 June 2016

 10:00 - 19:00  godziny otwarcia biura zawodów i expo (Plac teatralny, warszawa)
  Opening hours - Race Office & eXPO  (warsaw, teatralny Square/Plac teatralny)

 11:00 - 19:30  zostawianie rzeczy biegowych w Strefie zmian t2 (Plac teatralny, warszawa)
  t2 opening hours (warsaw, teatralny Square/Plac teatralny)

 11:00 - 19:30  Shuttle bus t1<->t2. Ostatni autobus z t1 do warszawy odjedzie o 21:00
  Shuttle bus t1<->t2. the last run from t1 to warsaw will leave at 9 PM

 15:00 - 19:00  Pasta Party

 12:00 - 20:30  wprowadzanie rowerów do Strefy zmian t1 (ośrodek Rewita wDw Rynia, ul. wczasowa 59, białobrzegi)
  t1 opening hours (bialobrzegi, Rewita wDw Rynia Resort, wczasowa Str. 59)

 17:30 - 18:00  Odprawa techniczna w języku polskim  (Plac teatralny, warszawa)
  technical briefing in Polish (warsaw, teatralny Square/Plac teatralny)

 18:00 - 18:30  Odprawa techniczna w języku angielskim (Plac teatralny, warszawa)
  technical briefing in english (warsaw, teatralny Square/Plac teatralny)

niedZieLa, 12.06.2016 / Sunday, 12 June 2016

 06:30 - 07:00   Shuttle bus do strefy t1. Powrót do t2 po opuszczeniu strefy przez ostatniego zawodnika ok. godz. 10:30  
Shuttle bus teatralny Squere -> t1. Return buses will depart after the last contestant leaves the t1 zone 
(around 10:30 AM).

 07:00 - 08:30  Otwarcie Strefy zmian t1 (ośrodek Rewita wDw Rynia, ul. wczasowa 59, białobrzegi)  
   - bez możliwości wprowadzenia rowerów 

t1 opening hours (bialobrzegi, Rewita wDw Rynia Resort, wczasowa Str. 59) - no bike check-in!

 07:00 - 08:30  godziny otwarcia depozytu (przy Strefie zmian t1) / Deposit opening hours

 09:00 Start PRO Mężczyźni / Pro athletes start (Men)

 09:02 Start PRO Kobiety / Pro athletes start (women) 

 09:10 Start Age women (18+) Age group Men (18 -24, 25 -29) / Age women (18+) Age group Men (18 -24, 25 -29) start

 09:20 Start Age group Men (30- 34, 35- 39) / Age group Men (30-34, 35-39) start

 09:30 Start Age group Men (40+) / Age group Men (40+) start

 10:00 - 16:30   godziny otwarcia eXPO (Plac teatralny) 
eXPO opening hours (warsaw, teatralny Square/Plac teatralny)

 13:30 zamknięcie trasy 5150 warsaw triathlon / Course closure

 14:00 Dekoracje zwycięzców  / Award ceremony

 13:30 - 16:30   wydawanie rowerów w Strefie zmian t2 (Plac teatralny, warszawa) 
bike check-out, t2 zone (warsaw, teatralny Square/Plac teatralny)
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TIM O’DONNELL
TOP TRIATHLET

THE 2016 REDESIGNED PHANTOM

IDEAL FIT. 
ULTIMATE POWER

www.aquasphereswim.com

The redesigned 2016 Phantom is the only wetsuit with an adjustable fi t, delivering power and comfort 
through  its proprietary Core Power System. See the complete range at www.aquasphereswim.com
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POWERBAR® is a registered trademark, used under license. www.powerbar.co.uk

GO
NA

DZISIAJ WZNOSIMY

WYNALEŹLIŚMY BATON
ENERGETYCZNY.

30TEMU
LAT

WYŻSZY POZIOM.

NOWY BATON ENERGETYCZNY    GWARANTOWANA WYDAJNOŚĆ
Z NATURALNYCH SKŁADNIKÓW    ŁATWY DO OTWARCIA I GRYZIENIA

UWAGA TRIATHLONIŚCI: JUŻ NIE KLEI SIĘ DO RAMY!

Więcej informacji na temat produktów odżywczych potrzebnych
Ci w trakcie wyścigu, znajdziesz na stronie www.trisolution.pl

www.PowerBar.eu
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5150 WARSAW

 

TRIATHLON

OFFICIAL MERCHANDISE 
STORE Odwiedź nas  

na Pl. Teatralnym

Godziny otwarcia sklepu:
Sobota: 10:00 - 19:00
Niedziela: 10:00 - 16:30

www.5150warsaw.com
WARSAW, POLAND
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TRIATHLON
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Sobota: 10:00 - 19:00
Niedziela: 10:00 - 16:30

www.5150warsaw.com
WARSAW, POLAND

11-12/06/2016

6 SIERPNIA 2016
godz. 19:00

TEATR MUZYCZNY
w GDYNI

BILETY DO NABYCIA:
WWW.IRONMANGDYNIA.PL



1. REJEsTRAcJA – BIURO ZAwODÓw

11 czerwca 2016 r. w godzinach: 10:00 - 19:00.
Uwaga! biuro będzie nieczynne w dniu zawodów, tj. 12.06.2016 r.  
biuro zawodów zlokalizowane będzie w miasteczku triathlonowym na 
Placu teatralnym w warszawie (Patrz str. 19)

do odebrania pakietu startowego niezbędne jest:
• przedstawienie dokumentu ze zdjęciem, w celu weryfikacji podanych w 

zgłoszeniu danych;
• podpisanie Oświadczenia, udostępnionego w biurze zawodów oraz na 

stronie www.5150warsaw.com.

do odebrania pakietu za innego uczestnika konieczne jest:
• przedstawienie (do wglądu) skanu/ksero/zdjęcia dokumentu ze 

zdjęciem zawodnika;
• dostarczenie własnoręcznie podpisanego przez zawodnika 

Oświadczenia;
• dostarczenie własnoręcznie podpisanego przez zawodnika 

upoważnienia do odbioru pakietu. 
wzory obydwu dokumentów można znaleźć na stronie 
www.5150warsaw.com
Uwaga! upoważnienie uprawnia tylko do odbioru pakietu startowego. 
wprowadzenie roweru do strefy zmian przez inną osobę jest 
NIeDOzwOlONe. 

Odbiór pakietu startowego:
• w biurze zawodów – koperta z numerem startowym, naklejkami, 

czepkiem, opaską, kuponem pasta party. 
• w 5150 Official Merchandise – pamiątkowy plecak z workami do stref 

t1 i t2 oraz depozytu. 
• w strefie zmian T1 – chip na nogę do pomiaru czasu. 

Numery startowe powinny być umieszczone we wskazanym przez 
Organizatora miejscu. Puste pola na odwrocie numeru przyczepionego 
do paska startowego, należy czytelnie uzupełnić.  Jakakolwiek inna 
ingerencja w wygląd numeru startowego (zaklejanie, dopisywanie, 
laminowanie itp.) grozi dyskwalifikacją. 

Usługi dodatkowe: grawerowanie medalu oraz zdjęcia finishera, 
zostaną wykonane na podstawie numeru startowego. Do punktu 
grawerowania, znajdującego się w strefie eXPO, należy zgłosić się z 
numerem startowym oraz medalem. zdjęcia zostaną przesłane klika dni 
po imprezie na podany podczas rejestracji adres mailowy.

Każdy zawodnik otrzyma opaskę na nadgarstek, którą należy nosić do 
momentu odebrania roweru ze strefy t2, po zakończeniu zawodów. 
Opaska umożliwia wejście do stref z ograniczonym dostępem: strefy 
zmian t1 i t2 oraz strefy finishera.  

2. EXpO/5150 OFFIcIAL MERcHANDIsE 

• sobota, 11 czerwca 10:00 – 19:00,
• niedziela, 12 czerwca 10:00 – 16:30.
eXPO zlokalizowane jest w miasteczku triathlonowym na Placu 
teatralnym w warszawie.

3. shuTTLe bus T1 <--> T2

Z miasteczka triathlonowego na Placu teatralnym (przystanek 
autobusowy na ul. bielańskiej) do strefy startu i strefy t1 kursować będą 
specjalne, bezpłatne autobusy. Z autobusów korzystać mogą zawodnicy 
oraz osoby towarzyszące. 
sobota, 11 czerwca: 11:00 – 19:30.
Autobusy kursować będą co ok. 30 minut. Ostatni kurs z Ryni w kierunku 
warszawy o 21:00. Osoby niezarejestrowane zostaną zabrane tylko, jeśli 
będą wolne miejsca.
niedziela, 12 czerwca: 6:30 – 7:00. 
Autobusy będą wyjeżdżały sukcesywnie w miarę zapełniania się wolnych 
miejsc. Autobusy powrotne ruszą po opuszczeniu strefy t1 przez 
ostatniego zawodnika (ok. 10:30). 
Uwaga! w niedzielę pierwszeństwo mają zawodnicy biorący udział 
w zawodach oraz zarejestrowane osoby towarzyszące. Osoby 
niezarejestrowane zostaną zabrane tylko, jeśli będą dostępne w wolne 
miejsca.  

4.  WpROWadZanie ROWeRóW i ZOsTaWianie 
wORkÓw

Wprowadzanie rowerów odbywa się w sobotę, 11 czerwca w 
godzinach: 12:00 – 20:30.
Na wejściu do strefy zmian t1(ośrodek Rewita wDw Rynia) zawodnicy 
zobligowani są do posiadania:
• sprawnego roweru, spełniającego wymagania regulaminu,
• kasku,
• numeru startowego,
• niebieskiego worka z pakietu startowego z oznaczeniem t1.
Uwaga! Rower, kask, worki powinny być oklejone naklejkami załączonymi 
do pakietu startowego. Przed wejściem do strefy należy założyć i zapiąć 
kask. Pozostałe rzeczy muszą zmieścić się w worku. 

Po weryfikacji zawodnika w strefie t1, każdy zawodnik otrzyma chip do 
pomiaru czasu, oznaczony numerem zgodnym z numerem startowym. 
Chip należy nosić na kostce u nogi od momentu przekroczenia linii startu 
do zakończenia zawodów, a następnie zwrócić go przy odbiorze roweru 
w strefie t2. 
Uwaga! zgubienie chipu w trakcie zawodów należy niezwłocznie zgłosić 
sędziom. w innym wypadku, przy odbiorze roweru zostanie naliczona 
opłata w wysokości 50 euro. 
Rzeczy na trasę biegową zostawiamy w strefie t2 na Placu teatralnym. 
Cały zestaw musi zmieścić się w czerwonym worku, który znajduje się 
w pakiecie startowym. Oklejony worek należy powiesić na wieszaku w 
wyznaczonym miejscu.

godziny otwarcia poszczególnych stref:
strefa T1, ośrodek Rewita wDw Rynia, ul. wczasowa 59, białobrzegi
Sobota, 11 czerwca, 12:00 - 20:30 
Niedziela, 12 czerwca, 07:00 - 08:30 – tylko sprawdzenie sprzętu i 
dopompowanie kół. 
strefa T2, Plac teatralny
Sobota, 11 czerwca, 11:00 - 19:30 
wszystkie worki pozostawione w strefie t1, zostaną przewiezione przez 
Organizatora na Plac teatralny.

pRAkTycZNE INFORMAcJE DLA ZAwODNIkÓw
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5. DZIEń sTARTU

strefa zmian T2 (plac Teatralny), w dniu startu, będzie czynna w 
godzinach 6:00 – 7:00. wnoszenie worku w niedzielę jest zabronione.
strefa zmian T1(WdW Rewita), bezpośrednio przed zawodami, będzie 
otwarta  godzinach:  07:00 - 08:30.  w strefie czynny będzie serwis 
Shimano oraz dostępne będą pompki do uzupełnienia powietrza w 
kołach. wprowadzanie rowerów oraz wnoszenie worków w dniu startu 
nie będzie możliwe. 

6. sTRefa sTaRTu

Rozgrzewka przed startem odbywa się w wyznaczonym przez 
organizatora obszarze. zawodnicy zobligowani są do wejścia do strefy 
startu odpowiednim dla swojej fali wejściem oraz do opuszczenia trasy 
pływania w wyznaczonym miejscu. zawodnicy, którzy nie zastosują się 
do tych zasad, mogą zostać zdyskwalifikowani. (Schemat organizacji 
startu patrz str. 17)

7. pUNkTy ODŻywIANIA

na punktach odżywiana zawodnicy otrzymają: wodę id’eau oraz napój 
izotoniczny power bar. (Schemat patrz str. 20)
trasa rowerowa - jeden punkt odżywiania po 17 km trasy. 
trasa biegowa – cztery punkty co ok. 2,5 km.

8. REZyGNAcJA Z UDZIAłU w ZAwODAcH

zawodnicy, którzy zdecydują się na rezygnację z udziału  w 
trakcie trwania zawodów, zobowiązani są do natychmiastowego 
poinformowania o tym fakcie sędziów. Niezastosowanie się do tej zasady, 
może doprowadzić do czasowego lub stałego wydalenia z innych imprez. 

9. ODBIÓR ROwERÓw I wORkÓw ZE sTREFy ZMIAN

Odbiór rowerów i sprzętu ze strefy odbywa się w strefie T2 na placu 
Teatralnym w godzinach: 13:30 – 16:30.
Uwaga! Aby odebrać sprzęt ze strefy zmian należy posiadać: opaskę na 
nadgarstku, numer startowy oraz chip. Chip należy oddać po wyjściu ze 
strefy zmian w wyznaczonym miejscu.
w przypadku, gdy zawodnik z uzasadnionych przyczyn (wypadek losowy) 
nie może osobiście odebrać sprzętu, trafia on do magazynu Organizatora 
i wydawany jest upoważnionym osobom. 
we wszystkich innych przypadkach, zawodnik za nieodebranie sprzętu 
zostanie obciążony opłatą w wysokości 100 euro!
Uwaga! w strefie t1 nie będzie można odebrać sprzętu. Prosimy 
nie przyjeżdżać po zawodach do wDw Rewita. Cały sprzęt zostanie 
dostarczony przez organizatorów do strefy t2 na Placu teatralnym. 
uwaga! wszelkie zagubienie lub podejrzenie kradzieży sprzętu należy 
zgłosić niezwłocznie Organizatorowi, bezwzględnie przed opuszczeniem 
strefy zmian. wszelkie późniejsze zgłoszenia Organizator ma prawo 
pozostawić bez rozpatrzenia. 

10. INNE INFORMAcJE, kTÓRE wARTO wIEDZIEć

• używanie urządzeń elektronicznych, takich jak iPody, MP3, telefony 
komórkowe ze słuchawkami, jest zabronione i grozi dyskwalifikacją.

• Korzystanie z pomocy kibiców oraz ich asysty na trasie rowerowej lub 
biegowej prowadzi do dyskwalifikacji zawodnika.

• wbieganie na metę w towarzystwie dzieci i bliskich jest zakazane i 
grozi dyskwalifikacją.

• wyrzucanie śmieci poza wyznaczoną strefą zrzutu – kara czasowa 5:00

Regulamin oraz przepisy są dostępne na stronie www.5150warsaw.com 

11. wyNIkI

wyniki dostępne będą po zawodach na stronie www.5150warsaw.com 
oraz po zakończeniu zawodów w strefie finishera.

12. kOsZULkI FINIsHERA I MEDALE

Medale za ukończeniu zawodów wręczane będą bezpośrednio po 
przekroczeniu linii mety. 
Koszulki będzie można odebrać w strefie finishera, po przekroczeniu mety. 

13. ZDJęcIA ZAwODNIkÓw

link z możliwością załadowania zakupionych zdjęć zostanie przesłany  
e-mailem, gdy tylko zdjęcia będą dostępne on-line. zestaw zdjęć 
obejmuje wszystkie zdjęcia, na których zawodnik zostanie rozpoznany.

14. cEREMONIA DEkORAcJI

Ceremonia dekoracji odbędzie się w niedzielę o godzinie 14:00 na scenie 
głównej na Placu teatralnym. Nagrody w poszczególnych kategoriach 
można odebrać wyłącznie osobiście w dniu zawodów.  

15. ODpRAwA DLA ZAwODNIkÓw

Obowiązkowa odprawa dla zawodników odbędzie się na scenie w 
Miasteczku triathlonowym na Placu teatralnym.
11 czerwca, sobota, 17:30 – j. polski / 18:00 – j. angielski.

uWaga! TO jesT TyLkO cZęść NIEZBęDNycH infORmacji. wIęcEJ 
infORmacji pRZEkAŻEMy pOdcZas OdpRaWy TechnicZnej.
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pRacTicaL infORmaTiOn fOR cOmpeTiTORs

1. REGIsTRATION – RAcE OFFIcE

Open on 11th June 2016 from 10 AM to 7 pM .
Attention! the Office will be closed on the Day of competition, that is on 
12th June 2016. 
the Office will be located within the premises of a triathlon town on 
theatre Square in warsaw (please see page 19)

To receive starting kit you have to:
• Present an ID document including your photograph for the purpose of 

verifying data submitted in your application;
• Signing a Declaration, available at the Race Office and on the following 

website: www.5150warsaw.com.

To receive other competitor’s starting kit you have to:
• Make available for inspection: a scan/xero copy/photograph of a valid 

document including competitor’s photograph;
• Submit a Declaration, signed with Competitor’s own hand;
• Submit an Authorization, signed with Competitor’s own hand,  to 

receive his starting kit for him.
• the templates for both documents are available at www.5150warsaw.com 
attention! Authorization entitles only to receive the starting kit. bike 
check-in into transition zone by anyone else than the competitor himself 
is PROHIbIteD.

starting kit reception:
• at the Race Office – an envelope including bib number, stickers, a 

swimming cap, wirst band and a pasta party voucher.
• at 5150 Official Merchandise – memorable backpack with bags for t1 

and t2 zones and for the deposit
• in T1 transition zone – time tracking chip  for the leg
 
Bib numbers should be located in a place indicated by the Organizer.
blank spaces on the bib’s overleaf should be filled in a valid and legible 
manner. Any other intervention into the appearance of a number bib 
(taping, writing in, laminating etc.) may result in disqualification.
 
Additional services: 
- engraving the medal and finisher’s photograph will be performer on the 
basis of the starting bib. engraving point, located within the premises 
of the eXPO zone, should be attended with a bib number and a medal. 
Photographs will be sent within several days after the event to an e-mail 
address submitted in the registration.

every competitor will also receive a wirst band, which he/she has to wear 
until receiving bike from the t2 zone, after the competition’s finish. the 
band enables entering limited access zones: t1 and t2 transition zones 
and finisher’s zone.

2. EXpO/5150 OFFIcIAL MERcHANDIsE 

•  saturday, 11th June from 10 AM to 7 pM
• sunday, 12th of June from 10 AM to 4:30 pM
eXPO is located within the premises of triathlon town, located on theatre 
Square in warsaw.

3. shuTTLe bus T1 <--> T2

Special buses will provide free of charge transport from triathlon town on 
theatre Square (bus stop on bielanska St.) to starting zone and t1 zone. 
Only competitors and their attendants can use the buses.
saturday, 11th of June: from 11 AM to 7:30 pM.  
buses will travel approximately every 30 minutes. the last run from 
Rynia to warsaw will leave at 9 PM. unregistered people can travel only if 
there are vacant seats left.
sunday, 12th of June: 6:30 AM – 7:00 AM  
buses will depart consequently as the vacancies will be filled up. Return 
buses will depart after the last contestant leaves the t1 zone (around 
10:30 AM).
Attention! On Sunday, contestants participating in the race and 
registered attendants will have the precedence to other participants. 
unregistered people can travel only if there are vacant seats left.

4.  cHEck-IN OF BIkE AND TRANsITION BAGs.

Bike check-in will take place on saturday, 11th June between  
12:00 and 20:30.
Competitors entering t1 transition zone (Rewita wDw Rynia centre) are 
obliged to have:
• Fully operational bicycle, compliant with the rules and regulations of 

the race,
• Helmet,
• bib number
• blue bag from a starting kit with a t1 mark.
Attention! bike, helmet and bags should be taped with stickers included 
in the starting kit. Prior to entering the zone, competitor has to put on 
and lock the helmet. Remaining equipment has to be fitted into the bag.

After competitor’s verification in the t1 zone is completed, each 
competitor will receive a time tracking chip, marked with a number 
consistent with a competitor’s number bib. Chip should be located on 
an ankle from the moment of crossing the starting line and until the 
competition finishes, and then it should be returned when receiving the 
bike in t2 zone. 
attention! If your chip is lost during the competition, you have to 
immediately inform the referees. unless you do this, you will be given a 
50 euro fine when receiving your bike. 
equipment for the running track have to be deposited in t2 zone at 
theatre Square. your entire package has to fit into the red bag, included 
in the starting kit. Properly taped bag has to be hung on a hanger in an 
indicated place.

particular zones open as follows:
T1 Zone, Rewita wDw Rynia centre, 59 wczasowa St., białobrzegi
Saturday, 11th June - 12:00 - 20:30 
Sunday, 12th June - 07:00 - 08:30 – only equipment checkout and 
pumping up wheels. 
T2 Zone, theatre Square
Saturday, 11th June  - 11:00 - 19:30 
All bags left in the t1 zone will be transported by the Organizer to the 
theatre Square.
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5. Race day

T2 Transition Zone (Theatre square), on the race Day, will be open from 
6 am to 7 am. bringing a bag on Sunday is forbidden.

T1 Transition Zone (wDw Rewita), directly prior to the competition, will 
be open from 07:00 am to 08:30 aM.  the zone will include Shimano 
service point and provide bicycle pumps for the purpose of restoring air 
in tyres. wheeling bikes and bringing bags on the race day will not be 
enabled. 

6. sTaRTing ZOne

warm-up preceding the start must be performer in an area indicated by 
the Organizer. 
Competitors are obliged to enter starting zone with an entry relevant 
to their wave and to leave swimming route in an indicated spot. 
Competitors, who fail to abide by these rules, may be disqualified from 
the race. (For the starting point organizational scheme, please see page 17)

7. nuTRiTiOn pOinTs

Nutrition points will provide competitors with: ID’eau water and  
a power Bar isotonic drink. 
(For the scheme, please see page 20)
bike route – one nutrition point per every 17 km of the route
Running route – four points approx. every 2.5 km.

8. WiThdRaWaL fROm The Race

Competitors, who decise to withdraw from the race within its duration, 
are obliged to immediately inform referees about this fact.  Failure to 
abide by this rule may result in temporary or permanent expulsion from 
other events.

9.  BIkE AND BAGs cHEck-OUT

Bikes and equipment can be received in the T2 zone on Theatre square 
from 1:30 pm to 4:30 pm.
Attention! to receive equipment from the transition zone, you have to 
possess: wrist band, number bib and a chip. Chip should be returned after 
leaving the transition zone, in an indicated spot.
In the event of a competitor being, due to explained reasons (random 
accidents and mishaps), unable to receive the equipment, it is stored in 
Organizer’s warehouse and let out only to authorized persons. In all and 
any other events, competitor who fails to receive equipment will have to 
pay a fine of 100 euro!
Attention! t1 zone does not enable receiving equipment. Please don’t 
arrive at wDw Rewita after the race is finished. All equipment will be 
transported by the Organizers to the t2 zone on theatre Square.
Attention! Organizer should be immediately informed about all and any 
cases of losing or potential theft of equipment. It is absolutely crucial 
report such event to the Organizer prior to leaving transition zone.  
Organizer has right to leave all and any further reports unexamined. 

10. addiTiOnaL heLpfuL infORmaTiOn

• using digital devices, such as iPods, MP3 players, mobile phones with 
headphones is prohibited and may result in disqualification.

• using spectators’ support and their assistance during the bicycle or 
running route will lead to disqualification of a competitor.

•  Crossing the finishing line in the company of children and family/
friends is prohibited and may result in disqualification. 

• throwing rubbish outsider the indiated discharge zone  
– time penalty 5:00

Rules and regulations are available at:  www.5150warsaw.com. 

11. ResuLTs

Results will be available after the competition at following website: 
www.5150warsaw.com and after the race’s completion in the finisher 
zone.

12. finisheRs T-shiRTs and medaLs

Medals for finishing the race will be handel out directly after crossing the 
finishing line. t-shirts will be available for receiving in the finishing zone, 
after crossing the finishing line.
 
13. cOmpeTiTORs’ picTuRes

Hyperlink enabling uploading of purchased photographs will be sent via 
e-mail, as soon as the pictures are available on-line.  the set of pictures 
included all photographs, in which the particular competitor will be 
recognized. 

14. aWaRds ceRemOny

Awards Ceremony will be held on Sunday, at 2 PM, on the main stage at 
theatre Square.
Prizes in particular categories can be received in person only on the day 
of race.  

15. cOmpeTiTORs’ bRiefing

Mandatory briefing for competitors will be held on the stage in triathlon 
town on theatre Square. 
11th June, saturday,  5:30 pM polish, 6 pM English.

ATTENTION! pRAcTIcAL INFORMATION HEREBy Is By NO MEANs A 
cOmpLeTe LisT.
fuRTheR infORmaTiOn WiLL be cOmmunicaTed duRing The 
TechnicaL bRiefing.
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pOdsumOWanie OgóLnych Zasad ZaWOdóW

pOdsumOWanie OgóLnych Zasad ZaWOdóW kARy
Publiczna nagość lub nieprzyzwoite obnażanie DSQ
zaśmiecanie poza strefą upuszczania śmieci Kara Czasowa 05:00 Minut 
Niesportowe zachowanie DSQ i możliwe zawieszenie
Nie poruszanie się po ustalonej trasie DSQ

Nie noszenie koszulki lub sportowego topu podczas jazdy na rowerze lub biegania Kara Czasowa Stop-and-go jeśli rozwiąże 
problem szybko, jeśli nie DSQ

Przyjęcie pomocy od kogokolwiek innego niż Sędziowie zawodów, Organizatorzy zawodów 
lub inni zawodnicy, zgodnie z Regulaminem zawodów

Jeśli można powrócić do sytuacji wcześniejszej 
to zostania nałożona Kara Czasowa Stop-and-

go, jeśli nie: DSQ 
Przekazanie innemu zawodnikowi kompletnego roweru, ramy, koła (kół), kasku, butów 
rowerowych, butów do biegania i innego wyposażenia co spowoduje że dawca nie będzie w 
stanie kontynuować zawodów

DSQ obu zawodników

Oszustwo przez zarejestrowanie się pod przybranym nazwiskiem lub wiekiem, fałszowanie 
oświadczenia, lub podawanie nieprawdziwych informacji DSQ i możliwe zawieszenie

Nie zatrzymanie się w następnym namiocie karnym po tym jak się było do tego 
zobowiązanym DSQ

Niezaaprobowane przez Sędziego głównego, użycie urządzeń komunikacyjnych 
jakiegokolwiek typu podczas zawodów DSQ

pODsUMOwANIE ZAsAD pływANIA kARy
Jeśli nie dopuszczono pływania w piance, noszenie odzieży zakrywającej którąkolwiek część 
rąk poniżej ramienia, oraz/lub odzieży zakrywającej którąkolwiek część nóg poniżej kolana DSQ

Jeśli nie dopuszczono pływania w piance, noszenie stroju pływackiego nie zrobionego w 
100% z materiału tekstylnego DSQ

Noszenie pianki o grubości ponad 5mm DSQ
**pOdsumOWanie Zasad jaZdy na ROWeRZe kARy
Przewinienie draftingu Kara Czasowa 05:00 Minut 
blokowanie (jazda jeden obok drugiego) Kara Czasowa Stop-and-go
Po byciu wyprzedzonym, wyprzedzanie przed opuszczeniem strefy draftingu Kara Czasowa Stop-and-go
Po byciu wyprzedzonym, pozostawanie w strefie draftingu przez ponad 25 sekund Kara Czasowa 05:00 Minut

Nie noszenie koszulki albo topu sportowego podczas jazdy na rowerze Kara Czasowa Stop-and-go jeśli upora się z 
problemem szybko, DSQ jeśli nie

Noszenie nie przypiętego kasku podczas jazdy na rowerze Kara Czasowa Stop-and-go jeśli upora się z 
problemem szybko, DSQ jeśli nie

Noszenie słuchawek lub zestawu słuchawkowego podczas konkurencji Kara Czasowa Stop-and-go jeśli upora się z 
problemem szybko, DSQ jeśli nie

Nie noszenie kasku podczas którejkolwiek czynności na imprezie kiedy zawodnik jeździ na 
rowerze, tj.: zawody, poznawanie trasy, sesja treningowa

Kara Czasowa Stop-and-go jeśli upora się z 
problemem szybko, DSQ jeśli nie

Pokonywanie trasy bez roweru podczas segmentu jazdy na rowerze Kara Czasowa Stop-and-go jeśli upora się z 
problemem szybko, DSQ jeśli nie

pOdsumOWanie Zasad biegania kARy

Noszenie słuchawek lub zestawu słuchawkowego podczas konkurencji Kara Czasowa Stop-and-go jeśli upora się z 
problemem szybko, DSQ jeśli nie

Nie noszenie koszulki albo topu sportowego podczas biegu Kara Czasowa Stop-and-go jeśli upora się z 
problemem, DSQ jeśli nie

Przekroczenie linii mety z osobą która nie uczestniczy w zawodach DSQ
pOdsumOWanie Zasad sTRefy Zmian kARy
blokowanie innych zawodników Kara Czasowa Stop-and-go
Ingerowanie w wyposażenie innego zawodnika Kara Czasowa Stop-and-go

Żółta kartka: Kara Czasowa Stop and go; 
Niebieska kartka: 05:00 Minutowa Kara Czasowa;  
czerwona kartka: dyskwalifikacja;
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summaRy Of geneRaL cOmpeTiTiOn RuLes

yellow card: Stop-and-go time Penalty;
Blue card: 5:00 Minute time Penalty; and
Red card: disqualification;
 

summaRy Of geneRaL cOmpeTiTiOn RuLes penaLTies
Public nudity or indecent exposure DSQ
littering outside of the trash/rubbish drop zones 5:00 Minute time Penalty 
using unsportsmanlike behavior DSQ and potential suspension
Failure to follow the prescribed course DSQ 

Failure to wear a shirt or sport top during the bike or run Stop-and-go if remedied, DSQ if not remedied 
promptly

Accepting assistance from anyone other than Race Referees, Race Officials or other 
Race participants in accordance with the Competition Rules 

If it is possible to amend and return to the
original situation  then a Stop-and-go time Penalty 

will be assessed, If not: DSQ
giving another athlete a complete bike, frame, wheel(s), helmet, bike shoes, running 
shoes or any other item equipment which results in the donor athlete being unable to 
continue with their own Race

DSQ of both athletes

Fraud by entering under an assumed name or age, falsifying an affidavit, or giving false 
information DSQ and potential suspension 

Not stopping in the next penalty tent after being obliged to do so DSQ
unless pre-approved by the Head Referee, using communication devices of any type 
during Race competition DSQ

summaRy Of sWim RuLes penaLTies
In a non-wetsuit swim, wearing clothing covering any part of the arms below the 
elbow and/or clothing covering any part of the legs below knee DSQ

In a non-wetsuit swim, wearing swimwear that is not 100% textile material. DSQ
wearing a wetsuit that measures more than 5mm thick DSQ
using a snorkel DSQ
**sUMMARy OF BIkE RULES penaLTies
Drafting violation 5:00 Minute time Penalty 
blocking (side by side riding) Stop-and-go time Penalty
Once overtaken, re-passing prior to dropping out of the draft zone Stop-and-go time Penalty
Once overtaken, remaining in the draft zone for more than 25 seconds 5:00 Minute time Penalty 

Failure to wear a shirt or sport top during the bike portion Stop-and-go if remedied, DSQ if not remedied 
promptly

During the bike segment, wearing the helmet unfastened or insecurely fastened Stop-and-go if remedied, DSQ if not remedied 
promptly

wearing headsets or headphones during competition Stop-and-go if remedied, DSQ if not remedied 
promptly

Not wearing a helmet during all event activities when the athlete rides the bike: e.g., 
competition, familiarization, and training sessions

Stop-and-go if remedied, DSQ if not remedied  
promptly

Make forward progress without bike during the bike segment Stop-and-go if remedied, DSQ if not remedied 
promptly

summaRy Of Run RuLes penaLTies

wearing headsets or headphones during competition Stop-and-go if remedied, DSQ if not remedied 
promptly

Failure to wear a shirt or sport top during the run portion Stop-and-go if remedied, DSQ if not remedied
Crossing the finish line with a non-participating individual DSQ
summaRy Of TRansiTiOn aRea RuLes penaLTies
blocking the progress of other athletes Stop-and-go time Penalty
Interfering with another athlete’s equipment Stop-and-go time Penalty
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5 - 7 sierpnia 2016 
GDYNIA, POLSKA
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cO TO jesT 
dRafTing?

12 metrów

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

12 metrów

prawidłowy manewr wyprzedzania!
Correct overtaking!

Zasady wypRZEDZANIA, tzw. strefa draftingu
Overtaking rules - drafting area

• jeżeli wjeżdżasz do strefy draftingu, nie możesz się wycofać – KARA CZAsOWA: 5 MIN.
• wyprzedzany ma obowiązek ustąpienia i stopniowego wycofania się ze strefy – KARA: 5 MIN.
• jeżeli wyprzedzany zacznie przyspieszać – KARA: 5 MIN.
• jeżeli wyprzedzany pozostanie w strefie dłużej niż 25 sekund – KARA CZAsOWA: 4 MIN.
• If you enter the drafting area, you can’t quit - TIMe PeNAlTy: 5 MIN.
• Overtaken athlete must immediately drop out of the draft zone. pENaLty 5 miN.
• If overtaken athlete start to accelerate: pENaLty 5 miN.
• if overtaken athlete remains in the draft zone for more than 25 sec. PeNAlTy: 5 MIN.

cZAs pRZEBywANIA w sTREFIE / timE  zONE

• Czas przebywania w strefie dla kat. AGe GROUP: 25 seKUND
• Czas przebywania w strefie dla kat. PRO: 25 seKUND
• Time in draft zone for AGe GROUPs: 25 SECONdS
• Time in draft  zone for PRO: 25 SECONdS

wyJąTkI / EXCEptiONS

 możesz przebywać w strefie draftingu tylko:
 you may enter the draft zone only if:
• wyjeżdzając i wjeżdżając do strefy zmian / entering and leaving the transition zone
• na ostrych zakrętach / an acute turn
• na wąskich odcinkach trasy oznakowanych przez organizatora / on the narrow 

lanes marked by the race officials.
• podczas wyprzedzania /  during overtaking

12 metrów

12 metrów

dRafTing oznacza wejście w strefę 
draftingu, czyli zmniejszenie odległości 
pomiędzy zawodnikami poniżej  
12 metrów. Drafting podczas zawodów 
jest zabroniony; (Kara Czasowa 05:00 
Minut). zawodnik może wjechać w strefę 
draftingu tylko w czasie wyprzedzania 
(maksymalnie 25 sekund).

dRafTing means to remain within the 
draft zone of another athlete. the bicycle 
draft zone is 12 meters long. Drafting 
during the Race is prohibited. (5:00 
Minute Time penalty). the bicycle draft 
zone is 12 meters long. Athletes may 
enter the draft zone of another athlete 
when passing and must continuously 
progress through the draft zone. (max 25 
seconds). (5:00 Minute Time penalty)

Nie jedź obok drugiego zawodnika! 
kARA cZAsOwA: 5 MIN.
Riding next to other athlete is 
forbidden. time penalty: 5 min.
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ATHLETES ARE CLASSIFIED  
IN 3 LEVELS: 

GOLD TOP 1%

SILVER TOP 5%
 
BRONZE TOP 10%

IRONMAN.COM/AWA

TOP 3 RACE
PERFORMANCES
are taken into account  
for the Ranking.

ALL WORLD ATHLETES 
ARE AWARDED IN
3 CATEGORIES
- IRONMAN
- IRONMAN 70.3
- Overall (IRONMAN,           
   IRONMAN 70.3, 5150)

The IRONMAN All World Athlete program is our way  
of rewarding age-group athletes‘ hard work, dedication 
and performance. 

The program uses IRONMAN’s Age Group Rankings 
system to determine the top 10% of athletes each year.

Register your club

Create your athlete profile

Race in EMEA Championship Series

Check your clubs ranking 

WHO WILL  
BE CROWNED 
NEW TRICLUB 
CHAMPION? 

+ IRONMAN European 
     Championship Series 

+ IRONMAN Global          
     Ranking System

+ IRONMAN TriClub 
     Villages

The European TriClub Championship Series consists of  
11 qualifying races culminating in the IRONMAN 70.3  
European TriClub Championship

IRONMAN TRICLUB  
TEAM DIVISIONS

Division I 
Over 300 athletes

Division II 
176 - 299 athletes

Division III 
76 - 125 athletes

Division IV 
26 - 75 athletes

Division V 
Under 25 athletes



GRAWER NA MEDALU
1. PRZYJDŹ NA STOISKO TRYUMF PO  UKOŃCZONYCH 

ZAWODACH
2. PRZEKAŻ NAM SWÓJ MEDAL
3. PO DWÓCH MINUTACH CIESZ SIĘ NIEPOWTARZAL-

NYM MEDALEM Z WŁASNYM CZASEM UKOŃCZENIA 
TRIATHLONU!

1. MEDAL W OCHRONNEJ PLEXI

2. NADRUKOWANE ZDJĘCIE Z ZAWODÓW

3. IMIENNY GRAWER UCZESTNIKA Z CZASEM 
UKOŃCZENIA TRIATHLONU 

4.  DREWNIANY, W KILKU DOSTĘPNYCH ROZMI-
ARACH

DYPLOM PAMIĄTKOWY



5 sierpnia 2016 
ZAPISY:



PARTNER STRATEGICZNY

SPONSOR OFICJALNY

SPONSORZY

PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI

HOST HOTEL


