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W przyszłym roku Garmin Iron Triathlon – najstarszy i największy cykl zawodów triathlonowych
organizowanych w naszym kraju odbędzie się już po raz ósmy! Rok 2019 przyniesie wiele
niespodzianek, z których najważniejsze to przede wszystkim nowe całkiem nowe lokalizacje!
Zapisy ruszyły 7 grudnia na stronie www.irontriarhlon.pl!
Cykl się rozwija i w 2019 roku będzie można się spodziewać kolejnych nowości. Przede
wszystkim, zwiększa się ilość lokalizacji cyklu, który odbędzie się w aż w dziewięciu
miejscowościach, co potwierdza, że Garmin Iron Triathlon jest zdecydowanie największym
cyklem w Polsce! Do cyklu dołączyły trzy nowe miasta-gospodarze: Chodzież, Brodnica i
Nieporęt, w którym odbędzie się wielki finał edycji, a cykl opuściło Piaseczno.
Kalendarz startowy Garmin Iron Triathlon na 2019 rok:
26.05.2019 – Płock 1/2 IM i 1/4 IM i 1/8IM, Garmin Kids
09.06.2019 – Ślesin 1/4 IM i 1/8IM, Garmin Kids
16.06.2019 – Augustów 1/2 IM i 1/4 IM i 1/8 IM, Garmin Kids
29.06.2019 – Stężyca 1/2 IM i 1/4 IM i 1/8 IM, Garmin Kids
14.07.2019 – Gołdap 1/2 IM i 1/4 IM i 1/8 IM, Garmin Kids
28.07.2019 – Elbląg 1/2 IM i 1/4 IM i 1/8 IM, Garmin Kids
04.08.2019 – Chodzież 1/2 IM i 1/4 IM i 1/8 IM, Garmin Kids
25.08.2019 – Brodnica 1/2 IM i 1/4 IM i 1/8 IM, Garmin Kids
31.08.2019 – Nieporęt 1/2 IM i 1/4 IM i 1/8 IM, Garmin Kids
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„Kolejna edycja cyklu przynosi kolejne nowości! Jeszcze nigdy w całej historii Garmin Iron
Triathlon, zawody nie odbyły się aż w dziewięciu lokalizacjach. Oprócz nowych miejscowości, w
podczas przyszłorocznej edycji w ośmiu etapach będą do wyboru aż trzy dystanse: 1/2 IM, 1/4
IM oraz 1/8 IM. Jesteśmy przekonani, że Chodzież, Brodnica i Nieporęt z racji ich triathlonowej
przeszłości, doskonale przyjmą się również w ramach Garmin Iron Triathlon”. – powiedział Filip
Szołowski, organizator cyklu z firmy Labosport Polska.
Zawodnicy wybierający dystans 1/2 IM będą mieli do przepłynięcia 1,9 km, do przejechania na
rowerze 90 km i do przebiegnięcia półmaraton, czyli 21,1 km. Na 1/4 IM (0,95 km – 45 km –
10,55 km), a na 1/8 IM (0,475 km – 22,5 km 5,275 km). Ponadto na każdym z wymienionych
dystansów będzie można wystartować indywidualnie lub w trzyosobowej sztafecie. Triathlonowi
jak co roku towarzyszyć będą zawody – Garmin Kids. Najmłodsi będą rywalizować na trzech
dystansach: 200 m, 500 m i 1000 m.
Jak co roku, po każdej imprezie, jak i w klasyfikacji końcowej całego cyklu zostaną udekorowani
najlepsi zawodnicy i zawodniczki w swoich kategoriach wiekowych. Do klasyfikacji końcowej na
poszczególnym dystansie zostanie zliczona suma czterech najlepszych czasów. Dzięki takiemu
rozwiązaniu na połówce triathloniści będą mogli ukończyć tzw. „Double Ironmana na raty”, w
przypadku ćwiartki, będzie to „Ironman na raty”, a w przypadku 1/8IM „połówka na raty”.
Klasyfikacja końcowa cyklu GIT 2019:
1/2IM + 1/2IM + 1/2IM + 1/2IM = Dystans Double IM na raty
1/4IM + 1/4IM + 1/4IM + 1/4IM = Dystans IM na raty
1/8IM + 1/8IM + 1/8IM + 1/8IM = Dystans Half IM na raty
Podczas Garmin Iron Triathlon 2019 ponownie odbędzie się rywalizacja „Battle of the sexes”,
czyli tzw. Bitwa Płci – połączona klasyfikacja kobiet i mężczyzn na dystansie 1/4 IM, w której do
wygrania będą wartościowe nagrody ufundowane przez sponsorów cyklu. W „Battle of the
sexes” walka toczy się o wirtualne pokonanie Mistrzów Świata. Łączny czas czterech
najlepszych wyników na dystansie 1/4 IM pierwszego mężczyzny oraz pierwszej kobiety
zostaną porównane z wynikami osiągniętymi przez aktualnych Mistrzów Świata z Hawajów z
2018 roku. Zawodnik i zawodniczka, którzy po tym porównaniu czasów osiągną wynik
najbardziej zbliżony do Patricka Lange (07:52.39) oraz Danieli Ryf (08:26.18), lub kto pokona
ten czas z większą przewagą, zwycięży w klasyfikacji generalnej cyklu. W ten sposób wyłoniony
zostanie najlepszy zawodnik lub zawodniczka całego cyklu.
Zawodnicy, którzy wystartują w więcej niż jednej imprezie otrzymają rabaty:
przy zapisach na 2 imprezy: 5 zł na każde zawody (razem 10 zł taniej),
przy zapisach na 3 imprezy: 10 zł na każde zawody (razem 30 zł taniej),
przy zapisach na 4 imprezy: 15 zł na każde zawody (razem 60 zł taniej),
przy zapisach na 5 imprez: 20 zł na każde zawody (razem 100 zł taniej),
przy zapisach na 6 imprez: 25 zł na każde zawody (razem 150 zł taniej),
przy zapisach na 7 imprez: 30zł na każde zawody (razem 210 zł taniej),
przy zapisach na 8 imprez: 35 zł taniej na każde zawody (razem 280 zł taniej),
przy zapisach na 9 imprez: 40 zł taniej na każde zawody (razem 360 zł taniej).
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Zapisy na cały cykl, jak i na pojedyncze imprezy w ramach Garmin Iron Triathlon 2019 ruszyły w
piątek 7 grudnia o godzinie 12:00. Aby zarejestrować się na zawody należy wypełnić formularz
zgłoszeniowy znajdujący się na oficjalnej stronie cyklu www.irontriathlon.pl.
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