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Kolejne zawody na atestowanej trasie, czyli Garmin Iron Triathlon ponownie w Elblągu! Garmin
Iron Triathlon 2019 zagości w Elblągu już po raz czwarty! Zawody w tej miejscowości cieszą się
od początku ogromną popularnością i są doceniane przez zawodników ze względu na trasę,
lokalizację świetną atmosferę. Co wyróżnia organizowaną tu imprezę to oprócz superszybkiej
trasy, również bezpośredni kontakt triathlonistów z kibicami, którzy tłumnie gromadzą się na
Bulwarze Zygmunta Augusta. Zawody w Elblągu odbędą się w nowym terminie, 28 lipca 2019
roku.
W 2019 roku w Elblągu triathloniści wezmą udział w zmaganiach na trzech dystansach. Oprócz
1/4 IM oraz 1/8 IM zawodnicy ponownie będą mieli możliwość ścigania się na popularnej
„połówce” – 1/2 IM, czyli: 1,9 km pływania, 90 km jazdy na rowerze i 21,1 km biegu. W ramach
Garmin Iron Triathlon 2019 w Elblągu, będzie można wystartować w sztafecie, w której jedna
osoba płynie, druga jedzie na rowerze, a trzecia biegnie. Garmin Iron Triathlon to również
popularna impreza towarzysząca – Garmin Kids, czyli zawody biegowe dla dzieci rozgrywane
na trzech dystansach: 200 m (1-7 lat), 500 m (8-11 lat) oraz 1000 m (12-15 lat).
Cykl Garmin Iron Triathlon na stałe zagościł w kalendarzu imprez w Elblągu i na triathlonowej
mapie kraju. Pierwsze zawody w tej miejscowości odbyły się w 2016 roku i od razu zostały
docenione przez portal Akademia Triathlonu zyskując miano „Debiut Roku”. Ze względu na
liczne walory tej lokalizacji, Elbląga nie mogło zabraknąć wśród miast gospodarzy największego
i najstarszego cyklu triathlonowego w Polsce. Termin przyszłorocznych zawodów, które zostaną

1 / 2
Phoca PDF

SPORT

Utworzono: piątek, 16, listopada 2018 12:13

rozegrane w ostatni weekend lipca będzie dodatkowo doskonałym przetarciem przed zawodami
w Gdyni!
Centrum zmagań triathlonistów będzie ponownie elbląskie Stare Miasto! Strefa zmian znajduje
się w jego najlepszym punkcie – na Bulwarze Zygmunta Augusta. Zmodernizowany Bulwar jest
również miejscem, w którym gromadzą się kibice, którzy dzięki temu znajdują się w samym
centrum rywalizacji. Garmin Iron Triathlon w Elblągu to również zdecydowanie najszybsza trasa
w całym cyklu, dokładnie wymierzona i jedyna atestowana. Etap pływacki zmierzony jest
metodą geodezyjną, a trasa kolarska i biegowa posiadają atest Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki.
„Trasa w Elblągu jest niezwykle szybka i widowiskowa. W sezonie 2019 po raz kolejny odbędzie
się próba łamania bariery 1h50’ u mężczyzn i 2h u kobiet na dystansie 1/4IM, a co za tym idzie
ponownie do wygrania będą duże nagrody finansowe. Czy tym razem komuś się uda ta sztuka?
Przekonamy się w ostatni weekend lipca!” – powiedział Filip Szołowski z Labosport Polska.
Etap pływacki zostanie rozegrany w rzece Elbląg. Trasa kolarska pozostanie bez mian i
podobnie jak w zeszłym roku triathloniści pojadą Trasą Unii Europejskiej i dalej drogą
wojewódzką nr 503 do Kamionka Wielkiego, w którym zlokalizowany będzie nawrót. Etap
biegowy prowadzić będzie przez ścisłe centrum miasta, a wyścig zakończy się tradycyjnie u
stóp zabytkowej Katedry św. Mikołaja.
Zapisy na edycję Garmin Iron Triathlon 2019 ruszają w najbliższym czasie. Dla osób
startujących w więcej niż jednej imprezie wchodzącej w skład cyklu przewidziane będą rabaty.
Szczegóły pojawią się już wkrótce na oficjalnej stronie www.irontriathlon.pl oraz na
facebookowym profilu www.facebook.com/irontriathlon.
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