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Enea – energia
dla triathlonu!
Triathlon nieodłącznie wiąże się z
energią, dlatego Enea od lat wspiera
zawody triathlonowe na terenie całej
Polski. Co roku z wielką chęcią wracamy
do Bydgoszczy na weekend pełen
pozytywnych emocji, wspaniałej, sportowej
rywalizacji i dobrej zabawy.
Nasza firma jest jednym z największych w
Polsce koncernów energetycznych – dostarczamy
energię elektryczną do 2,7 mln klientów, odpowiadamy
za
bezpieczeństwo
energetyczne
kraju.
Realizujemy
Strategię Rozwoju, która zakłada „Zieloną zmianę Enei”, czyli
zrównoważoną transformację Grupy. Dzięki niej chcemy
osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Zrealizujemy ten
cel poprzez dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii
(OZE) takich jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne.
Podczas Enea Bydgoszcz Triathlon popłynie czysta energia
tysięcy zawodników i kibiców. Życzymy wszystkim przede
wszystkim dobrej zabawy i radości ze startów. Przekazujemy
moc energii od Enei. Powodzenia i do zobaczenia na mecie, w
strefie Enei!

Drogie Zawodniczki,
Szanowni Zawodnicy,
jest mi niezmiernie miło po raz ósmy powitać wszystkich odważnych
w Bydgoszczy, na największym sportowym wydarzeniu. Oddajemy do Waszej
dyspozycji centrum miasta, trasy rowerowe, biegowe i czyste wody Brdy.
Z przyjemnością będziemy Wam gorąco kibicować podczas triathlonowych
zmagań.
Bogaty program zawodów to zasługa sprawdzonych organizatorów
– dziękuję za Państwa pomysłowość, zaangażowanie i profesjonalizm.
Wszystkim zawodnikom życzę osiągniecia zaplanowanych wyników, kibicom
niezapomnianych wrażeń, a po triathlonowych wyzwaniach zapraszam
do skorzystania z miejskiej oferty kulturalno-rozrywkowej.

Cześć!
Dziękujemy, że jesteście z nami na kolejnej
edycji Enea Bydgoszcz Triathlon!
Niezależnie od tego czy startujesz, kibicujesz, a może tylko odwiedzasz strefę Food
Trucków: jesteś częścią największego
wydarzenia triathlonowego w Polsce!
Jeżeli startujesz, to wiedz, że z całym zespołem
trzymamy za Ciebie kciuki! Masz wsparcie kilkunastu
tysięcy kibiców na trasach i kilku tysięcy widzów
transmisji online. Życzymy Tobie samych pozytywnych emocji
i szerokiego uśmiechu na mecie, który zostanie uwieczniony
na pamiątkowym zdjęciu finishera :)

Rafał Bruski
Prezydent Bydgoszczy

Mamy nadzieję, że lipcowy weekend w Bydgoszczy przyniesie
Tobie dużo radości, sportowych emocji i przyjemnych
wrażeń płynących ze zwiedzania Bydgoszczy. Bo właśnie
do poznawania naszego pięknego miasta zachęcamy
wszystkich przyjezdnych gości!

Aleksander Skorecki
i Jakub Kubiński
Organizatorzy Enea Bydgoszcz Triathlon
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PROGRAM ZAWODÓW ENEA BYDGOSZCZ TRIATHLON 2022
PIĄTEK 08.07.2022
17:00 – 21:00

Wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów w Hali Łuczniczka

17:00 – 21:00

Targi sprzętu sportowego EXPO przed Halą Torbyd

17:00 – 21:00

Food Truck Festiwal przed Halą Torbyd

17:00 – 21:00

Pasta Party dla dystansu 1/4 i Decathlon TRYathlon z numerem startowym na Food Truck Festiwal
(Stanowisko Live-Food)

18:00 – 21:30

Wstawianie rowerów do strefy zmian (tylko dla startujących indywidualnie w sobotę)
dla dystansów 1/4 i Decathlon TRYathlon

19:00

05:30 – 06:30

Wstęp do strefy zmian na Hali Sisu Arena (tylko dystans 1/2)

09:00 – 11:00

Wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów w Hali Łuczniczka dla dystansu 1/8

09:00 – 11:00

Wstawianie rowerów do strefy zmian w Hali Łuczniczka (tylko dystans 1/8)

09:00 – 15:00

Targi sprzętu sportowego EXPO przed Halą Torbyd

09:00 – 18:00

Food Truck Festiwal przed Halą Torbyd

15:00

Dekoracja 1/2 i 1/8 na scenie przed Halą Immobile Łuczniczka

STARTY 1/2

Odprawa techniczna online

SOBOTA 09.07.2022
06:30 – 07:30

Wstawianie rowerów do strefy zmian na Hali SISU Arena (tylko Decathlon TRYathlon)

07:00 – 09:00

Wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów w Hali Łuczniczka (Decathlon TRYathlon i 1/4)

08:00 – 09:15

Wstawianie rowerów do strefy zmian w Hali Łuczniczka (tylko dystans 1/4)

09:00 – 21:00

Wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów w Hali Łuczniczka (1/2 i 1/8)

09:00 – 21:00

Food Truck Festiwal przed Halą Torbyd

09:00 – 21:00

Targi sprzętu sportowego EXPO przed Halą Torbyd

09:00 – 21:00

Pasta Party dla dystansu 1/2 i 1/8 z numerem startowym na Food Truck Festiwalu (Stanowisko Live-Food)

15:00 – 16:00

Dekoracja dystansu 1/4 na scenie przed Halą Łuczniczka

17:00 – 18:00

Zawody dla dzieci Enea TRI FUN (start i meta na finiszu zawodów głównych)

18:00 – 21:30

Wstawianie rowerów do strefy zmian (tylko startujący indywidualnie na 1/2 i 1/8)

STARTY DECATHLON TRYATHLON
08:00:00

Start zawodników (bez podziału na fale) – dwójkami co 5 sekund

do 11:00

Wydawanie rowerów ze strefy zmian od zjazdu z trasy ostatniego zawodnika do godz. 11.00

STARTY 1/4
10:00:00

Start Rozstawieni zawodnicy (1-25, białe czepki) – dwójkami co 10 sekund

10:02:00

Start I Grupy 1/4 (białe czepki) oraz sztafet – dwójkami co 10 sekund

10:55:00

Start II Grupy 1/4 (czerwone czepki) – dwójkami co 10 sekund

11:40.00

Start III Grupy 1/4 (niebieskie czepki) – dwójkami co 10 sekund

do 16:30

Wydawanie rowerów ze strefy zmian od zjazdu z trasy ostatniego zawodnika do godz. 16.30

Zawodnicy startujący indywidualnie na dystansie 1/2 mogą wstawić rower do strefy zmian
tylko w sobotę, 10 lipca, w godzinach 18:00 - 21:30.
Zachęcamy do wprowadzenia rowerów do strefy dzień przed startem, ze względu na brak
możliwości zaparkowania samochodu ze sprzętem w bezpośrednim sąsiedztwie strefy
zmian w trakcie trwania zawodów
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NIEDZIELA 10.07.2022

07:00:00

Start Rozstawieni zawodnicy (1-20) – dwójkami co 8 sekund

07:02:00

Start pozostali zawodnicy – dwójkami co 8 sekund

do 15:00

Wydawanie rowerów ze strefy zmian od zjazdu z trasy ostatniego zawodnika do godz. 15.00

STARTY 1/8
11: 55:00

Start Mistrzostw Świata w Quadrathlonie, dwójkami co 8 sekund

12:00:00

Start Rozstawieni zawodnicy (1-20, białe czepki) – dwójkami co 8 sekund

12:01:40

Start I Grupy 1/8 (białe czepki) oraz sztafet – dwójkami co 8 sekund

12:40:00

Start II Grupy 1/8 (czerwone czepki) – dwójkami co 8 sekund

13:10.00

Start III Grupy 1/8 (niebieskie czepki) – dwójkami co 8 sekund

do 17:30

Wydawanie rowerów ze strefy zmian od zjazdu z trasy ostatniego zawodnika do godz. 17:30

DEPOZYT:
Dla zawodników Decathlon TRYathlon w Hali Łuczniczka będzie działał w sobotę
w godzinach 7:00 - 12:00
Dla zawodników 1/4 w Hali Łuczniczka będzie działał w sobotę w godzinach 09:00 – 16:00
Dla zawodników 1/8 w Hali Łuczniczka będzie działał w niedzielę w godzinach 11:00 – 16:00
Dla zawodników 1/2 depozyt mobilny będzie przyjmował pakiety w miejscu startu (Rybi Rynek)
od 6:30 do 7:00, a wydawał w specjalnym namiocie obok Sisu Arena od 12:00 do 16:00

KONKURS - ODBIERZ PAKIET DZIEŃ PRZED STARTEM!
Każdy zawodnik, który odbierze pakiet w piątek (dla dystansu 1/4 i Decathlon TRYathlon) lub w piątek
i sobotę (dla dystansu 1/8 oraz 1/2), weźmie udział w tradycyjnym już konkursie, w którym do wygrania
jest kilkanaście wartościowych nagród od sponsorów Enea Bydgoszcz Triathlon. Zwycięzców
powiadomimy telefonicznie po godzinie 21 w piątek i sobotę.

8|

Legenda
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Bezpieczna firma,
bezpieczny dom!
OCHRONA STACJONARNA
• MONITORING OBIEKTÓW
• GRUPY INTERWENCYJNE
• ZDALNY MONITORING WIZYJNY

ŚLEDZENIE ZAWODNIKÓW I WYNIKI ZAWODÓW
Dzięki zastosowaniu wielu punktów pomiarowych Twoi
kibice będą mogli dowiedzieć się, na którym etapie
zawodów się znajdujesz i śledzić Twoje postępy na trasie.
Wystarczy, że podasz im swój numer startowy!
Wyniki online będą dostępne na stronie
www.BydgoszczTriathlon.pl oraz na naszym Facebooku.

•

TRANSMISJA VIDEO Z TRAS ZAWODÓW
Profesjonalna transmisja video z obydwu dni Enea Bydgoszcz
Triathlon będzie dostępna na stronie www.BydgoszczTriathlon.pl
oraz na naszym Facebooku.

PARKINGI
Parking 1, Łuczniczka
Jag

iello

HALA
ŁUCZNICZKA

ńsk

a

Rondo
Fordońskie

Pojemność: ok. 200 samochodów
Dostępność dojazdu i wyjazdu
z parkingu:

Fordońska

•

Brda

•

P1
Tor

ska

600 m

Toruń

ska

RADY DLA KIBICÓW

solidsecurity.pl

Parking 2, Leroy-Merlin

P2

uń

Pojemność: ok. 500 samochodów

LEROY-MERLIN
Rondo
Toruńskie

sobota do godziny 7:00
i po godzinie 14:00
niedziela do godziny 6:00
i po godzinie 16:30

Ze względu na możliwość swobodnego
ńska wjazdu i wyjazdu w trakcie zawodów
polecamy skorzystanie z alternatywnych
miejsc parkingowych i dojście na teren
zawodów piechotą:
* ul. Jagiellońska (druga strona rzeki Brda)
* Rondo Bernardyńskie (parking miejski)
* Leroy Merlin (przy Rondzie Toruńskim)

Toru

1

Zapoznaj się dokładnie z harmonogramem i mapą zawodów, tak abyś mógł kibicować
swoim bliskim w kilku miejscach i odwiedź punkty kibica.

2

Skorzystaj z imprez towarzyszących: Food Truck Festiwalu oraz bezpłatnych zawodów dla dzieci
Enea TRI-FUN (w sobotę o godzinie 17:00).

3

Miej oczy dookoła głowy! Po trasie biegowej poruszają się rozpędzeni zawodnicy, którym zależy
na urwaniu każdej sekundy. Uważaj przekraczając trasy zawodów.

4

Weź udział w licznych animacjach dla kibiców na EXPO i w okolicach mety.
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ODPRAWA TECHNICZNA DLA ZAWODNIKÓW
Odprawa techniczna dla zawodników ze wszystkich
dystansów odbędzie się online w piątek o godzinie 19:00
i będzie transmitowana na profilu Facebook oraz na stronie
Enea Bydgoszcz Triathlon.
Zachęcamy zawodników, szczególnie debiutujących,
do wysłuchania instrukcji od organizatorów i sędziów,
a także zadawania pytań w komentarzach pod filmem.

KONKURSY
WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE I WYGRAJ!

W sklepie #MamCEL (w którym odbierzesz wybrane gadżety z
pakietu startowego) czeka na Ciebie konkurs. Zeskanuj QR-kod
i wypełnij zgłoszenie, wybierając o które nagrody walczysz. Do
wygrania są między innymi: 2x zestawy alarmowe od Solid
Security za 2500 zł, elektryczna hulajnoga od Audi Bydgoszcz,
1000 zł do wydania w S’portofino, pakiety startowe na Enea
Bydgoszcz Triathlon 2023!

ZREALIZUJ VOUCHER ON RUNNING!

W biurze zawodów odbierz voucher o wartości 100 zł do
wykorzystania na zakup produktów marki On Running. Zrealizuj
go na stoisku marki w strefie expo imprezy w sobotę lub
niedzielę. Wśród osób, które wykorzystają voucher, wytypujemy 1
osobę, która otrzyma dowolną dostępną parę butów On!

USŁUGI DODATKOWE
Zawodniku! Nie poszerzyłeś swojego pakietu
o dodatkowe usługi podczas rejestracji?
Nic straconego!

WYGRAWERUJ SWÓJ MEDAL
Odwiedź specjalne stanowisko na targach sprzętu
sportowego EXPO i wygraweruj swój wynik oraz
imię na medalu z zawodów.

WYKUP PAKIET PAMIĄTKOWYCH ZDJĘĆ OD MARATOMANII
1. Wejdź na stronę partnera zawodów – www.maratomania.pl,
2. Wpisz swój numer startowy,
3. Ciesz się pełną kolekcją Twoich zdjęć z Enea Bydgoszcz Triathlon.

WYBIERZ SWÓJ GADŻET W SKLEPIE #MAMCEL!
W pakiecie startowym przygotowaliśmy dla Ciebie voucher, który możesz
wykorzystać wybierając spośród 50 gadżetów z kolekcji #MamCEL!
Odwiedź sklep mieszczący się na EXPO i zadecyduj, który gadżet będzie
dla Ciebie najbardziej przydatny!

14 |

RACEBOOK | www.bydgoszcztriathlon.pl

FORMUŁA ROLLING START
Zawodnicy startujący na danym dystansie zostali podzieleni
na trzy grupy oznaczone różnymi kolorami czepków.
Uczestnicy muszą stawić się na starcie o wyznaczonej dla
swojej grupy godzinie.
Pozwala to zachować nie tylko przepustowość na trasach,
ale także zadbać o Wasz komfort i bezpieczeństwo.
Najkorzystniej jest ustawić się w swojej strefie zgodnej
z aktualną formą pływacką, aby skorzystać z zalet pływania
w grupie zawodników będących na tym samym poziomie.

Najszybszych pływaków prosimy o ustawienie się na początku
grupy, a tych wolniejszych na kolejnych pozycjach.
Uczestnicy będą wchodzić do wody dwójkami w odstępach
8 lub 10-sekundowych. Zaczynają najszybsi, a następnie do
wody wchodzą kolejni zawodnicy. Czas rywalizacji rozpoczyna
się wraz z przekroczeniem maty pomiaru czasu na końcu
pomostu startowego.

NIEZBĘDNIK TRIATHLONISTY
TAK WSTAWIAMY ROWERY
W STREFIE ZMIAN:

Pływanie

Pianka
Strój triathlonowy/kostium pływacki
Okulary
Czepek i chip z pakietu startowego

rower umieść
KIEROWNICĄ
NA ZEWNĄTRZ!

Rower

Rower
Buty rowerowe (jeżeli ich nie używasz, mogą być też buty biegowe)
Kask
Bidon z napojem
Okulary przeciwsłoneczne
Dętka, pompka, narzędzia
Ubranie na zmianę (jeżeli nie masz stroju triathlonowego)

Bieg

Buty biegowe, najlepiej z elastycznymi sznurówkami
Numer startowy
Czapka lub daszek
Skarpety, jeżeli ich używasz

Poza tym

Dokument tożsamości do odbioru pakietu startowego
Ubranie na zmianę po zawodach
Klapki lub druga para butów (pod prysznic albo na przebranie)
Zegarek sportowy
Krem do opalania
Sprawdzone przekąski przed i po wyścigu

Wstawianie i odbieranie rowerów ze strefy zmian:
WSTAWIANIE

WYDAWANIE

Decathlon TRYathlon
Strefa w Hali SISU Arena

Piątek 18:00 – 21:30
Sobota 06:30 - 07:30

sobota, od zjazdu ostatniego
zawodnika do godziny 11:00

1/4 - Dystans krótki
Strefa w Hali Immobile
Łuczniczka

Piątek 18:00 – 21:30 (tylko zawodnicy
startujący indywidualnie na 1/4)
Sobota 08:00 – 09:15 (w tym sztafety)

14:00 lub po zjeździe ostatniego
zawodnika do 16:30

1/2 – Dystans średni
Strefa w Hali SISU Arena

Sobota 18:00 – 21:30 (tylko startujący
indywidualnie 1/2)
Niedziela 05:30 – 6:30 (sztafety mogą
wejść do strefy do 07:00)

13:00 lub po zjeździe ostatniego
zawodnika do 15:00

1/8 – Dystans super krótki
Strefa w Hali Immobile
Łuczniczka

Sobota 18:00 – 21:30 (tylko startujący
indywidualnie 1/8)
Niedziela 09:00 – 11:00 (w tym sztafety)

15:00 lub po zjeździe ostatniego
zawodnika do 17:30
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TRASA PŁYWACKA 1/4 I 1/8

s
gr tre
ze fa
wk
ow
a

Ważna informacja! Pianki zdejmujemy przed strefą zmian!
Po etapie pływackim, przed wejściem do strefy zmian w Hali Immobile Łuczniczka lub
SISU Arena, konieczne jest zdjęcie pianki.
Zawodnicy startujący indywidualnie zdejmują je przed Halą w specjalnie wyznaczonej
strefie i umieszczają pianki w workach. Worki będą wydawane przez wolontariuszy w
strefie zdejmowania pianek, przed wejściem do strefy zmian.
Wejście do Hali w mokrej piance lub niewłożenie pianki do worka będzie skutkowało
dyskwalifikacją!

ro
z

SOBOTA

KOLOR CZEPKA

GRUPA STARTOWA

GODZINA ROZPOCZĘCIA STARTÓW

START ZAWODNIKÓW (BEZ PODZIAŁU
NA FALE) – DWÓJKAMI CO 5 SEKUND

08:00:00

wyjście
z wody

Plan startów dla Decathlon TRYathlon – sobota, 9 lipca 2022

Plan startów 1/4 – sobota, 9 lipca 2022
KOLOR CZEPKA

GRUPA STARTOWA

GODZINA STARTU

Rozstawieni zawodnicy (1-25, białe czepki) – dwójkami co 10 sekund

10:00:00

Grupa I, 1/4 (białe czepki) oraz sztafety – dwójkami co 10 sekund

10:02:00

Grupa II, 1/4 (czerwone czepki) – dwójkami co 10 sekund

10:55:00

Grupa III, 1/4 (niebieskie czepki) – dwójkami co 10 sekund

11:40:00

NIEDZIELA
Plan startów dla 1/2 – niedziela, 10 lipca 2022
KOLOR CZEPKA

GRUPA STARTOWA

GODZINA ROZPOCZĘCIA STARTÓW

ROZSTAWIENI ZAWODNICY (1-20)
DWÓJKAMI CO 8 SEKUND

07:00:00

POZOSTALI ZAWODNICY
DWÓJKAMI CO 8 SEKUND

07:02:00

Plan startów 1/8 – niedziela, 10 lipca 2022
KOLOR CZEPKA
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GRUPA STARTOWA

GODZINA STARTU

Start Mistrzostw Świata w Quadrathlonie, dwójkami co 8 sekund

11:55:00

Zawodnicy rozstawieni (1-20), dwójkami co 8 sekund

12:00:00

Grupa I oraz sztafety, dwójkami co 8 sekund

12:01:40

Grupa II, dwójkami co 8 sekund

12:40:00

Grupa III, dwójkami co 8 sekund

13:10:00

Dystans 1/4
(950 m)

Dystans 1/8
(475 m)
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META

Dystans Decathlon
TRYathlon
(240 m)
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TRASA PŁYWACKA DECATHLON TRYATHLON I 1/2

Dystans 1/2 (1900 m)
MIEJSCE STARTU:
RYBI RYNEK
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STREFY ZMIAN I PLANY HAL
W sezonie 2022 przydzielamy Wam miejsca w kolejności pojawiania się w strefie zmian.
Wchodząc z rowerem do strefy otrzymacie od sędziego opaskę z przydziałem do konkretnego
miejsca w strefie: rzędu (oznaczonego literą) i miejsca w rzędzie (oznaczonego liczbą) np: A112.
Dzięki temu rozwiązaniu rozmieszczamy Was w ramach poszczególnych fal w całej strefie zmian,
co powinno znacznie zwiększyć komfort poruszania się w hali podczas trwania zawodów.
Uwaga:
Twoim obowiązkiem jest ustawienie roweru i sprzętu w miejscu
opisanym na opasce!
Osoby stawiające rower w innym miejscu będą zdyskwalifikowane.

STREFA ZMIAN DLA 1/4 I 1/8
HALA ŁUCZNICZKA
A
B
C
D

wejście
do strefy
zmian

E

wyjście
ze strefy
zmian

F
G
H
I
J
K
L
M

Strefa zmian

STREFA ZMIAN DLA DECATHLON TRYATHLON I 1/2

STREFA
ZMIAN
DLA
SZTAFET
1/2

wejście
na rower

wyjście
z pływania

O

P

R

S

T

na bieg

N

trasa biegowa
wejście na rower
powrót z roweru

Hala SISU Arena
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TRASA KOLARSKA

DODATKOWA PĘTLA
DLA DYSTANSÓW
1/4 i 1/8

Fordońska

3
Toruń

ska

Pętla kolarska liczy
18 km dla dystansu 1/2 i TRYathlon
oraz 19 km dla 1/8 i 1/4.
1/2 i TRYathlon pokonują pętlę oznaczoną kolorem
czarnym, a zawodnicy z 1/8 i 1/4 przejeżdżają
dodatkowo na kazdej pętpli odcinek oznaczony
na niebiesko.
Zawodnicy z poszczególnych dystansów pokonują:
TRYathlon - 1 pętla
DYSTANS 1/8 - 1 pętla
DYSTANS 1/4 - 2 pętle
DYSTANS 1/2 - 5 pętli
1. Hala Immobile Łuczniczka Strefa Zmian dystansów 1/8 i 1/4
2. Hala Sisu Arena Strefa Zmian dystansu 1/2 i TRYathlon
3. Centrum zawodów
dodatkowy fragment trasy (1/8 i 1/4)
zjazd z roweru
wyjazd na rower
trasa etapu kolarskiego (1/4 i 1/2)
punkt żywieniowy
(1/4 i 1/2)

zejście z roweru
(belka)
wejście na rower
(belka)

2

1

PLAN SZCZEGÓŁOWY
| 23
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DRAFTING - JAK UCZCIWIE POKONAĆ ETAP KOLARSKI

oﬁcjalny partner
Enea Bydgoszcz
Triathlon

Drafting to tak zwana jazda w grupie, bezpośrednio za
lub obok innego zawodnika. Poruszając się w ten sposób
oszczędzasz energię, ponieważ to inny zawodnik bierze
na siebie opory powietrza lub osłania od wiatru.

dystans 1/4 i 1/8 strefa podciągania wynosi 10 m (liczona
od przedniego koła). Maksymalny czas przebywania 20
sekund. Kilka kolejnych prób wyprzedzania bez sukcesu
może prowadzić do przewinień draftingu.

W Enea Bydgoszcz Triathlon drafting jest zabroniony!
Podczas etapu rowerowego każdy zawodnik musi
samodzielnie pokonać dystans, opory powietrza i wiatru.

Nie można pokonywać trasy rowerowej w mniejszych
odstępach, ponieważ jest to nieuczciwe w stosunku do
innych zawodników pokonujących dystans samodzielnie.

dystans 1/2 strefa podciągania wynosi 12 m (liczona od
przedniego koła). Maksymalny czas przebywania 25 sekund.

Zawodnicy mogą przebywać w strefach podciągania innych zawodników w następujących przypadkach:
jeżeli manewr wyprzedzania został podjęty
dla bezpieczeństwa
100 m przed i za strefą odświeżania
na ostrych nawrotach
według decyzji Delegata Technicznego lub Sędziego Głównego w miejscach niebezpiecznych

Wyprzedzanie:
zawodnik jest wyprzedzany jeżeli przednie koło innego zawodnika jest przed nim
zawodnik wyprzedzający musi opuścić sferę podciągania w wyznaczonym czasie
zawodnik nie może blokować wyprzedzania

WOBEC OSÓB ŁAMIĄCYCH PRZEPISY BĘDĄ EGZEKWOWANE KARY!
Dystans 1/8

Dystans 1/4

Dystans 1/2

1 kartka

1’

2’

5’

2 kartka

dyskwalifikacja

dyskwalifikacja

5’
dyskwalifikacja

3 kartka

Kary mogą dotyczyć również takich przewinień, jak: blokowanie i utrudnianie wyprzedzania, niesportowe zachowanie i są doliczane automatycznie do końcowego wyniku.

KARY BĘDĄ NAKŁADANE TAKŻE ZA NASTĘPUJĄCE
ŁAMANIE REGULAMINU:
Niezastosowanie się do polecenia sędziego

12 m (dystans 1/2
10 m (dystans 1/4 i 1/8)
trzymaj się prawej strony jezdni

2m

Podanie nieprawdziwych informacji podczas rejestracji
lub start za innego zawodnika
Brak zapiętego kasku na etapie rowerowym
Noszenie słuchawek na etapie rowerowym i biegowym
Wejście do strefy zmian w mokrej piance
lub spodenkach neoprenowych
Niewłożenie pianki do specjalnego worka lub nieumieszczenie worka z pianką w koszu w strefie zmian

Kary za śmiecenie!
Zawodniku nie śmieć na trasie! W tym roku wyznaczamy specjalne 300 metrowe strefy zrzutu śmieci,
które znajdować się będą za każdym punktem żywieniowym na trasie kolarskiej i biegowej.
Wyrzucenie śmieci poza tą strefą karane będzie: obowiązkiem zatrzymania się i posprzątania
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TRASA BIEGOWA

Twoje
bezpieczeństwo
jest dla nas
najważniejsze!

Jagie
llońsk
a

Jeśli zauważysz, że ktoś potrzebuje pomocy
lub sam źle się poczujesz, skorzystaj
z pomocy ratowników medycznych,
ratowników WOPR lub wolontariuszy.

Toruńska

Na etapie pływackim jasnym sygnałem
wzywania pomocy jest położenie się
na plecach i podniesienie ręki.

Toruńska

Jagiellońska

Nad bezpieczeństwem uczestników
oraz widzów Enea Bydgoszcz Triathlon
czuwać będą lekarze, 12 ratowników
medycznych, 8 ratowników kwalifikowanych
pierwszej pomocy oraz ratownicy WOPR.
Do ich dyspozycji będą 3 nowoczesne
ambulanse, quad ratunkowy,
motocykl ratunkowy, łodzie i motorówki
ratownicze WOPR oraz specjalne rowery
do patrolowania trasy biegowej.

Przebieg
dla Decathlon
TRYathlon

Rondo
Bernardyśkie

Rondo
Jagiellonów

Zbożowy Rynek

Jagie
llońs
ka

Numer telefonu
do koordynatora
służb ratunkowych:
512 005 341

punkt odżywczy
punkt kibicowania

Wyspa
Młyńska

Opera
Nova

Stary
Ryne
k

Plac
Teatra
lny

W razie jakichkolwiek problemów
po przekroczeniu mety, odwiedź punkt
medyczny zlokalizowany tuż
za metą zawodów.
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PAKIETY STARTOWE

Pakiet startowy możesz odebrać wyłącznie
o s o b i ś c i e p o o ka z a n i u d o k u m e n t u
tożsamości ze zdjęciem.
W przypadku sztafet pakiet odbierają wszyscy
trzej zawodnicy jednocześnie lub kapitan
sztafety posługując się upoważnieniem
podpisanym przez wszystkich uczestników.

W pakiecie startowym znajdziesz:
NUMER STARTOWY

Umieść go na pasku startowym. Zgodnie z przepisami,
możesz założyć numer dopiero na etap biegowy. Na bieganiu
numer musi być widoczny z przodu.

CHIP
DO POMIARU CZASU

Umieść go nad kostką przed zawodami i oddaj na mecie.

KOMPLET NAKLEJEK
Z TWOIM NUMEREM

Największą naklejkę przymocuj do rury podsiodłowej roweru.
Naklejki na kask umieść z przodu i z lewej strony. Podłużna
naklejka służy do oznaczenia torby oddawanej do depozytu.

CZEPEK NA ETAP
PŁYWACKI

Start w oficjalnym czepku w kolorze Twojej grupy
jest obowiązkowy.

OPASKA ZAWODNIKA

Uprawnia do wejścia do stref dostępnych tylko dla zawodników
Enea Bydgoszcz Triathlon. Założysz ją przy odebraniu pakietu, a
zdjąć możesz dopiero po odebraniu roweru po zawodach.

VOUCHER DO SKLEPU
#MAMCEL

Wymień voucher na wybrany przez Ciebie gadżet!
W zależności od dystansu otrzymasz voucher o wartości:
1/2 – 80 zł
1/4 – 60 zł
1/8 – 40 zł
Quadrathlon - 40 zł
Decathlon TRYathlon - 40 zł

A NA MECIE

Zasłużony medal, który będzie przypominać o wyjątkowych
emocjach ze startu w zawodach!

Pamiętaj, że na zawodach nie możesz korzystać z
PŁYWANIE:

płetw, łapek, rękawiczek, butów/skarpet, kamizelek, bojek

ROWER I BIEG

słuchawek, jakiegokolwiek sprzętu odtwarzającego muzykę
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HALA IMMOBILE ŁUCZNICZKA
Sztafety 1/4 i 1/8 mają specjalną strefę
wyznaczoną w Hali Łuczniczka.
Dostęp do tej strefy mają wyłącznie
zawodnicy startujący danego dnia
w sztafecie. Wejście do strefy sztafet
możliwe jest przez drzwi od strony
Brdy, tuż za trybunami przy mecie
zawodów.

HALA
IMMOBILE
ŁUCZNICZKA
HALA
IMMOBILE
ŁUCZNICZKA
strefa zmian

Rower i wszystkie potrzebne
rzeczy do zmiany kolarskiej
wstawiamy:
1/4 tylko w sobotę
w godzinach 8:00 – 09:15

wejście do strefy
zmian dla sztafet
1/8 i 1/4

1/8 tylko w niedzielę
w godzinach 09:00 – 11:00
Pozostały sprzęt (pianka, okularki, buty biegowe, czapki
itp.) zabierają ze sobą zawodnicy startujący na danej
zmianie. W strefie zmian dla sztafet obowiązuje specjalna
strefa oczekiwania na zmianę, w której znajdować się będą
napoje i miejsca siedzące. Od momentu startu, uczestnicy
nie mogą poruszać się w strefie zmian bez zgody sędziego.
Podczas trwania zawodów startujący w sztafetach mogą
przejść do specjalnej strefy tylko bezpośrednio przed
dokonaniem zmiany!

HALA SISU ARENA

STREFA ZMIAN DLA ZAWODNIKÓW STARTUJĄCYCH W SZTAFECIE NA DYSTANSIE 1/8 I 1/4

Jak wykonujemy zmianę?
Pływak na kolarza – przekazanie chipa pomiędzy
uczestnikami następuje przy wejściu do strefy zmian. Po
zmianie pływak przechodzi do strefy oczekiwania, a kolarz
rusza po rower i na trasę.
Kolarz na biegacza – zawodnik odstawia rower i biegnie
do strefy zmiany przy wyjściu ze strefy. Zawodnicy
przekazują sobie chip, kolarz wraca do strefy oczekiwania,
a biegacz rusza na trasę.

STREFA ZMIAN DLA ZAWODNIKÓW STARTUJĄCYCH
W SZTAFECIE NA DYSTANSIE NA 1/2

Sztafety startujące na „połówce” mają specjalną strefę
oczekiwania wyznaczoną przed Halą SISU Arena. Dostęp
do tej strefy mają wyłącznie zawodnicy startujący
w sztafecie, wejście do strefy znajduje się od strony Brdy.

SISU
Arena

Rower i wszystkie potrzebne rzeczy do
zmiany kolarskiej wstawia jeden zawodnik:
w niedzielę w godzinach 6:00 – 7:15.
Pozostały sprzęt (pianka, okularki, buty biegowe, czapki
itp.) zabierają ze sobą zawodnicy startujący na danej
zmianie.
Przed Halą SISU Arena obowiązuje specjalna strefa
oczekiwania na zmianę, w której znajdować się będą
napoje i miejsca siedzące. Uczestnicy sztafet nie mogą
poruszać się w strefie zmian dla dystansu 1/2 poza
momentem faktycznego dokonywania zmiany.
Jak wykonujemy zmianę?
Pływak na kolarza – przekazanie chipa pomiędzy
uczestnikami następuje przy wejściu do strefy zmian.
Po zmianie pływak przechodzi do strefy oczekiwania,
a kolarz rusza po rower do strefy zmian i na trasę.
UWAGA – „belka kolarska”, czyli punkt wejścia na rower
dla dystansu 1/2 znajduje się w innym miejscu niż dla
pozostałych dystansów, ok. 50 m od strefy zmian.
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Miejsce
zmian
Strefa zmian
sztafet 1/2

Kolarz na biegacza – zawodnik odstawia rower i wybiega
ze strefy zmian do miejsca zmiany przed wejściem do
Hali. Zawodnicy przekazują sobie chip, kolarz wraca do
strefy oczekiwania, a biegacz rusza na trasę.
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MISTRZOSTWA ŚWIATA W QUADRATHLONIE
Z przyjemnością ogłaszamy, że Enea Bydgoszcz Triathlon 2022 będzie gospodarzem Mistrzostw Świata
w Quadrathlonie, organizowanego przez Międzynarodową Federację Quadrathlonu!
Quadrathlon to rozszerzenie formuły standardowego triathlonu o dodatkową konkurencję: kajak.
Klasyfikacja Bydgoszcz Quadrathlon rozegrana będzie drugiego dnia zmagań (10 lipca 2021)
wraz z dystansem 1/8 – super krótkim.
Zawodnicy będą mieli do pokonania kolejno:
475 m etap pływacki,
21 km etap kolarski,
dobieg do kajakowej strefy zmian,
4 km etap kajakowy,
5 km etap biegowy.
Zawody są częścią Pucharu Świata WQF i podlegają zasadom Federacji, które są dostępne na stronie:
http://wqf.quadrathlon.com/rules.
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innowacyjność. To właśnie dzięki niej On Running
przekształca to, co mogłoby zanieczyszczać planetę w
wytrzymałe, wydajne, profesjonalne produkty. Najnowsze
propozycje marki, takie jak choćby model butów
biegowych On Running Cloudmonster, powstają niemal
całkowicie z materiałów z recyklingu przy jednoczesnym
zachowaniu ich maksymalnej funkcjonalności.

ODZIEŻ SPORTOWA W ZRÓWNOWAŻONYM WYDANIU

MARKI WSPIERAJĄCE ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
W S’PORTOFINO

BY UTRZYMAĆ RÓWNOWAGĘ MIĘDZY POTRZEBAMI
LUDZI A STANEM ŚRODOWISKA

By odpowiednio przygotować się do triathlonu, musisz
zadbać nie tylko o swoją dobrą kondycję fizyczną. Równie
ważne, co regularne treningi, jest wybranie odpowiedniej
odzieży i obuwia. Warto, by były dopasowane nie tylko do
Twoich potrzeb, ale również do zmieniającego się świata.
Jedną z kwestii, która jest stale rozwijana przez firmy
odzieżowe, jest wprowadzanie rozwiązań wspierających
zrównoważony rozwój. Ma to mnóstwo zalet nie tylko dla
środowiska, ale również dla Ciebie.
NOWE WYZWANIA W BRANŻY ODZIEŻY SPORTOWEJ:
WYKORZYSTYWANE MATERIAŁY
Odzież sportowa ma jedno zadanie: zapewniać komfort i
swobodę ruchów podczas każdej dyscypliny. Od strojów
treningowych wymaga się zatem, by były elastyczne,
wodoodporne, szybkoschnące, oddychające, wytrzymałe
i by szybko odprowadzały wilgoć. Tak wysokie
wymagania sprawiły, że technologia w produktach
sportowych stała się nieodzownym elementem każdego
projektu. Innowacje stały się wiodącym trendem.

ograniczenia, światowej sławy producenci, stawiający
na zrównoważony rozwój w swoich firmach, wskazują,
że nie można ich całkowicie wyeliminować, bo nadal
odgrywają ważną rolę w produkcji technicznej odzieży
sportowej.

Popyt na zrównoważoną odzież sportową stale rośnie. Jest
to zasługą nie tylko korzystania z bardziej ekologicznych
materiałów, ale też wprowadzanie udoskonalonych
technik produkcji i zrównoważonego łańcucha dostaw.
Dzięki temu inwestujesz nie tylko w swój komfort, ale
też w dobro planety. Jakość marek premium mówi sama
za siebie: sportowa koszulka biegowa i dobrze dobrane
buty biegowe zostaną z Tobą nie tylko na jeden sezon.
Wydłużenie żywotności odzieży sportowej to również
efekt proekologicznych działań firm. W skrócie: marka,
która dba o jakość oferowanych produktów, przyczynia
się do zrównoważonego rozwoju.

Oprócz szerokiej oferty On Running, w S’portofino
znajdziesz również wiele innych marek sportowych,
które nie decydują się na półśrodki i stawiają na
zrównoważony rozwój. Od swojej sportowej odzieży
musisz wymagać tyle, ile wymagasz od siebie. Dlatego
zdecydowanie warto zwrócić uwagę na to, jaką ofertę
przygotowały sportowe marki takie jak Castore,
Icebreaker, Salomon czy X-Bionic. Tworzona z myślą o
sportowcach wszechstronna odzież jest produkowana
w zgodzie z naturą w taki sposób, by jednocześnie
zapewnić Ci jak najlepsze wsparcie podczas treningu.
Szukając propozycji do biegania pod uwagę weź nie tylko
to, by ubranie było wygodne. Techniczne aspekty użytych
materiałów i nastawienie marki na zrównoważony rozwój
to najlepsze potwierdzenie wysokiej jakości produktów.
Firma, która dba o dobro planety, będzie również dbała o
Ciebie. Postaw na marki premium, które będą wspierały
Cię na każdym kroku biegu.

JAK TO ROBI ON RUNNING?
Od wprowadzenia materiałów pochodzących z recyklingu i ekologicznych opakowań aż po kwestie
logistyczne: On Running nie zatrzymuje się na żadnym
przystanku. Kluczowe znaczenie dla marki ma również

By sprostać potrzebom konsumenta i zmniejszyć
wpływ na przyrodę, marki premium zwróciły się w
stronę materiałów syntetycznych pochodzących z
recyklingu i tkanin naturalnych, które przekształcają w
ekologiczne produkty. Warto przy tym pamiętać, że w
odzieżowej branży premium stale rośnie udział wełny i
innych naturalnych materiałów, a maleje wykorzystanie
materiałów
syntetycznych.
I
choć
materiały
syntetyczne pochodzące z recyklingu mają pewne
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Wyrusz z nami w kulinarną podróż dookoła świata!
Zapraszamy na Food Truck Festiwal na parking przed Lodowiskiem TORBYD. W tym
roku kilkanaście mobilnych restauracji ze zróżnicowanym menu będzie karmić wszystkich chętnych na terenie przed Halą Torbyd, tuż obok Hali Łuczniczka. Pizze, frytki
i burgery, ale też tosty, tortille, lody, przysmaki kuchni tajskiej, a także donuty, gofry, czy
pyszne krewetki - to wyszystko i jeszcze więcej będzie czekać na Was na kolejnej edycji
Food Truck Festiwalu.

Restauracje zapraszają
na pyszne posiłki przez cały weekend:
8 lipca (piątek) 17:00 - 21:00
9 lipca (sobota) 09:00 - 21:00
10 lipca (niedziela) 09:00 - 18:00

| 41

42 |

ENEA BYDGOSZCZ TRIATHLON

RACEBOOK | www.bydgoszcztriathlon.pl

Wycisk i regeneracja
to dwie strony medalu.

AMZ wspiera sportowców,
bo każdy potrzebuje dobrego snu.

facebook.com/AMZ.Szamotuly
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instagram.com/amzszamotuly

www.amz.com.pl
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BYDGOSZCZ

•

monitorowania
snu
–
takie
oprogramowanie ma nie tyle ułatwiać,
ile kontrolować nocny wypoczynek.

WYŚNIONA MATEMATYKA

Przyglądając
się
zarejestrowanym
parametrom, można uczynić swój sen

zajęciem, z pomocą przychodzi wspomniana
wcześniej technologia i wszelkie „kalkulatory

bardziej efektywnym. Szczególnie ważna

snu”. Jedną z aplikacji tego typu jest Sleeptimer

jest obserwacja faz spania i odpowiednie
planowanie pobudek. Chętnie wybieranymi

– podajemy w niej godzinę, o której musimy
się położyć, a algorytm oblicza nam godzinę,

aplikacjami do takich zadań są między

o której powinniśmy wstać. Można również

innymi: Pzizz, Electric Sleep, Sleep Cycle,
Sleep Watch, czy Sleep as Android.

zrobić odwrotnie – podać godzinę pobudki
i poznać sugerowany czas położenia się do

Jeśli mnożenie nie jest naszym ulubionym

łóżka.
Jeśli spanie z zegarkiem na nadgarstku ci
nie przeszkadza, do pełniejszego obrazu snu

Niektóre z programów monitorujących cykl snu

uzyskanego za pomocą wyżej wymienionych

mają wbudowane zaawansowane budziki –

aplikacji warto wykorzystać smart watch. Dzięki
wbudowanym sensorom inteligentny przyrząd

takie, które w najprzyjemniejszy dla naszych
organizmów sposób postawią nas na nogi.

zbiera wyjątkowo dużo danych na temat

AMZ

Śpij jak
w zegarku
Rozwinięty świat się nie wysypia. To cena
postępu technologicznego i życia w coraz
większym tempie. Zasypianie wraz ze
zmierzchem odeszło w niepamięć wraz
z wynalezieniem elektryczności. Niebieskie
światło urządzeń mobilnych pozbawia nas
naturalnego usypiacza – melatoniny. Nie
wszystko jednak stracone. W ostatnich
latach prężnie rozwija się nurt sleep-tech,
w ramach którego innowacje zaczynają
służyć naszemu wypoczynkowi.
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organizmu będącego w stanie spoczynku.
Najtańsze urządzenia tego typu kosztują nie
więcej niż 200 zł, te bardziej zaawansowane

CYFROWE
NAWYKI

wiążą się z większym wydatkiem.
FAZA NA POBUDKĘ

Ze wszelkich nowinek technicznych należy
korzystać z rozwagą. Monitoring snu jest na
pewno wartościowym trendem, ułatwiającym

Chcąc budzić się naprawdę wypoczętym,

dbanie o siebie, dlatego dobrze jest robić
użytek z jego możliwości.

trzeba wiedzieć jak przebiega sen. Wyróżniamy
dwie fazy snu: głęboka oraz REM. W ciągu

Równolegle pamiętać trzeba o prozdrowotnych

AMZ

TY ŚPISZ, ON MONITORUJE
Jeśli jesteś choć trochę świadomy tego, jak
dbać o dobry sen, telefon trzymasz z dala od
sypialni. Jeśli jednak zależy ci na monitorowaniu
tego, w jaki sposób się wysypiasz, zarówno
smartphone’a, jak i inne urządzenia zabierasz
ze sobą do łóżka.
Urządzenia działające w systemach iOS oraz
Android oferują obecnie bardzo wiele aplikacji,
których celem jest poprawa jakości snu.
Dostępne są zarówno zupełnie bezpłatne, jak
i bardziej zaawansowane, płatne programy,
których funkcjonowanie skupione jest wokół:
•

ułatwiania zasypiania – za pomocą
delikatnych
dźwięków
(np.
deszcz
uderzający w ścianki namiotu, czy
mruczenie kota) lub kierowanej medytacji
pomagają „nastroić się na sen”, zrelaksować
i łagodnie przejść w objęcia Morfeusza.
Wśród popularnych tego typu rozwiązań
wskazać można: Calm, Headspace, Nightly,
Noisly, Rain Rain Sleep Sounds, czy Sleepo.

nocy etapy te występują w naprzemiennych
cyklach. Aby nasza pobudka nie wiązała się
z koniecznością wypicia mocnej kawy, należy
celować nią w fazę REM. Nasz mózg śni wtedy
intensywnie, jednak przerwanie marzeń
sennych nie powoduje nieprzyjemnego
uczucia „zmartwychwstania” – tak mocno
odczuwalnego, kiedy zbyt szybko przejdziemy
z głębokiego snu w stan czuwania.

UDOGODNIENIA,

ANALOGOWE

klasykach, takich jak umiarkowana aktywność
sportowa, powstrzymywanie się od jedzenia
i picia kawy na niedługo przed snem etc.
Połączenie elektroniki i najzwyczajniej zdrowego
rozsądku przełożą się na wypoczynek, jakiego
najbardziej nam wszystkim potrzeba.

www.amz.com.pl

Aby porządnie się wyspać, potrzeba
pomiędzy 6 a 9 godzin snu. Biorąc pod uwagę
wspomnianą fazowość wypoczynku, możemy
wyliczyć długość snu, jakiej potrzebuje nasz
organizm. Według naukowców optymalna
będzie wielokrotność 1,5 godziny. Teoretycznie
możemy więc spać np. 3 godziny, 4,5 godziny, 6
godziny lub 9 godzin – ważniejszy od konkretnej
liczby będzie więc sposób wybudzenia.
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Skorzystaj z okazji i zwiedzaj Bydgoszcz przed i po starcie,
najlepiej z całą rodziną i Twoimi kibicami!
Rejs Tramwajem
Wodnym

Bydgoska
Karta Turysty

Kultura i sport
trzyma sztamę!

Zapraszamy do skorzystania z rejsów po Brdzie Bydgoskim Tramwajem
Wodnym. Tramwaj pływa codziennie do końca września dwoma malowniczymi
trasami, z których jedna biegnie przez śluzę Staromiejską. Na pokładzie znajduje
się system audioguide, który towarzyszy turystom podczas rejsu w formie
komentarza na temat mijanych obiektów. https://visitbydgoszcz.pl/pl/rejsy

DOM MĄDRZE

PO(D)ŁĄCZONY

Jeśli nie lubisz przepłacać podczas wakacji, kochasz zwiedzać oraz chcesz
poznać historię i kulturę Bydgoszczy – Bydgoska Karta Turysty to coś dla
Ciebie. Funkcjonuje ona w formie wygodnej i łatwej w obsłudze aplikacji, którą
można doładować wybranym pakietem. W ramach karty możesz korzystać
bezpłatnie z muzeów i galerii. Dodatkowo wypożyczysz rower, kajak lub popłyniesz rejsem Bydgoskim Tramwajem Wodnym oraz skorzystasz z wielu innych
atrakcji. Zapraszamy! https://karta.visitbydgoszcz.pl/
Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy kibicuje wszystkim zawodnikom tegorocznej
edycji Enea Bydgoszcz Triathlon. Z tej okazji Muzeum przygotowało specjalną
ofertę dla uczestników, ich rodzin i kibiców – na hasło: Team Triathlon
można zakupić bilet zbiorczy do muzeum za 5 zł, dający możliwość zwiedzenia wszystkich budynków MOB, zlokalizowanych w Śródmieściu: zaczynając
od głównego gmachu MOB przy ul. Gdańskiej 4, kończąc na Domu Leona
Wyczółkowskiego na Wyspie Młyńskiej.

Fotowoltaika+

Wybieralscy wybierają
ofertę Fotowoltaika+ dla domu i firmy!
Wybieraj i łącz produkty, by dzięki fotowoltaice i ekourządzeniom

wytwarzać

gromadzić

wykorzystywać

energię na własne potrzeby. Dom mądrze po(d)łączony to możliwość zysków
dla całej rodziny. Podłącz się, łącz możliwości i korzystaj.

enea.pl/fotowoltaikaplus
infolinia: 611 111 111
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PARTNERZY ENEA BYDGOSZCZ TRIATHLON
Sponsor tytularny

Miasto gospodarz

Partner motoryzacyjny

Partnerzy
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