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Drodzy Zawodnicy,

jest i niez iernie iło powita  w naszy  ieście zawodnik w  

 tone an riathlon uck   pierwszej, historycznej i prezy 

triathlonowej w naszy  ieście, kt ra rozpoczyna w ty  roku cykl tone an 

riathlon  

uck to powiatowe iasto, najstarsze na aszu ach łnocnych, położone 

nad atoką ucką na ępie uckiej , )  icz a ieszka c w 

wynosi ok    oz aitoś  atrakcji, jakie o eruje uck, z pewnością 

zaspokoi wysokie wy a ania i oczekiwania turyst w, od sportowych 

z a a  na najwyższy  europejski  pozio ie, przez przy liżanie 

historii re ionu, po wspaniałe wrażenia kulturalne  oda, wiatr, plaża to 

niez ienne ele enty piękna nasze o iasta  ożliwiają to zar wno 

warunki naturalne atoki uckiej, jak i do rze przy otowana in rastruktura  

uck jednak nie ule ł nad iernej ekspansji turystycznej  awet w środku 

sezonu letnie o plaże nie są tutaj przeludnione  akie warunki są idealne 

do plażowania  o iasto dzie wypoczywa się spokojnie, ez tłoku czy 

hałasu

uck zachował średniowieczny układ ur anistyczny stare o iasta 

z rynkie  i uliczka i z poł   wieku  e wschodniej pierzei rynku uwa ę 

przykuwa ratusz, ), wzniesiony w stylu neo otycki   ratusza 

codziennie o  roz rz iewa hejnał ucka, przypo inając rok lokacji 

iasta )



ad dacha i puckich za udowa  ruje ara, otycki ce lany kości ł halowy  

z  wieku z o aty  wyposażenie  wnętrza ł wnie arokowy  uck 

zapewnia doskonałe warunki do uprawiania sport w wodnych, warantujące 

opty alną sprawnoś  że larzo , windsur n owco  i kitesur n owco  

d ywają się tu prestiżowe zawody na pozio ie istrzostw wiata, uropy 

i olski  odatkową poprawę warunk w dla że larzy zapewni roz udowa 

puckiej ariny rozpoczęta pod koniec  r  ort jachtowy i olo to 

piękny punkt widokowy, horyzont wyznacza linia łwyspu elskie o, kt ry 

przedziela łękitne nie o od ta i w d atoki uckiej  est to idealne iejsce 

nie tylko dla uprawiających sporty wodne, ale i dla a ator w pięknych 

widok w, oto ra i, wraże  estetycznych

atokę ucką uwiel iają rodziny z dzie i oraz że larze  iepła, płytka 

woda nasze o ucy ku , warunki wietrzne i do ra aza astrono iczno

nocle owa przycią ają turyst w  ad orskie położenie, przyjazny, orski 

kli at, wspaniałe widoki, wyjątkowo zaciszne parki, skwerki, r żnorodnoś  

atrakcji to wszystko sprawia, że w ucku chce się prze ywa , wypoczywa   

i zawsze tu wraca

achęca  a stwa do odwiedzenia ucka, iasta otwarte o  

i serdeczne o, kt re potra  y  zar wno spokojną, relaksacyjną oazą, jak  

i iejsce  świetnej za awy oraz aktywne o spędzania czasu  ednocześnie 

życzę a stwu udane o startu, powodzenia podczas sportowych z a a  

oraz iłych wspo nie  z ucka i terenu ie i uckiej
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PARTNER TYTULARNY

Jesteśmy liderem wśród producentów zabudów pojazdów komunalnych w Polsce  

i w Europie. Doświadczenie zdobywane latami, ciężka praca oraz konsekwencja w realizacji 

zamierzonych celów, przyczyniły się do międzynarodowego sukcesu przedsiębiorstwa. Naszą 

najlepszą gwarancją jakości i rzetelności jest ponad 1500 pojazdów ze znakiem ZOELLER 

opuszczających mury naszej fabryki każdego roku.

Firmę tworzą ludzie, a nasz sukces to nasi Pracownicy. Ich zaangażowanie, kompetencje oraz 

poczucie odpowiedzialności to gwarancja bezpieczeństwa, niezawodności oraz zaawansowanej 

technologii, którą od lat dostarczamy naszym Klientom na całym świecie.

Zatrudniamy ponad 800 Pracowników – każdy z nich to skarbnica wiedzy, doświadczeń i pomysłów. 

Dzięki ich kreatywności, ciągłemu dążeniu do pogłębiania wiedzy i wdrażania innowacyjnych 

rozwiązań, nie przestajemy się rozwijać i nie przestajemy rozwijać i unowocześniać naszych 

produktów. 

Działając od 30 lat w branży ściśle związanej ze środowiskiem, wspieramy miasta, gminy oraz 

firmy komunalne w dążeniu do poprawy jakości naszego środowiska naturalnego.

Dzięki nam świat jest lepszy!

OBSŁUGA
SERWISOWA

SZEROKA GAMA
PRODUKTÓW

PERSONEL
HANDLOWY

www.zoeller.pl

NOWOCZESNA 
TECHNOLOGIA

https://www.zoeller.pl/
https://www.zoeller.pl/
https://www.zoeller.pl/


8:15-9:30

10:15

13:30 - 15:00

14:40

10:00

12:45

14:15

MEGA
SPRINT
MINI

MEGA

MEGA
SPRINT
MINI

SPRINT

MINI

Start zawodów

Wstawianie rowerów i odbiór pakietów startowych
tre a z ian

Odbiór rowerów
tre a z ian

Ceremonia zakończenia imprezy
iasteczko zawod w

Start zawodów

GODZINA DYSTANS AKTYWNOŚĆ

Start zawodów

Wyścig dla dzieci

PROGRAM IMPREZY

MEGA
SPRINT

KIDS RUN & 
AQUATHLON



WAŻNE INFORMACJE

Biuro zawodów będzie znajdowało się w strefie expo.

7:30 - 14:00
Godziny otwarcia biura zawodów.

7:30 - 9:30
Możliwość dopisania się na listę startową na dowolny dystans MINI, 
SPRINT, MEGA lub SZTAFETA.

10:00 - 14:00 
Weryfikacja zgłoszeń i zapisy na wyścigi dla dzieci.

BIURO ZAWODÓW

Wstęp do strefy zmian na postawie dowodu i karty zawodnika.

8:15 - 9:30 
Odbiór pakietów startowych w strefie zmian.

STREFA ZMIAN

SZTAFETA
Zmiana sztafety odbywa się poprzez wymianę czipu, który umieszczamy 
na kostce.



ZAWODY DLA DZIECI

KIDS RUN 
Zapisz swoje dziecko na KidsRun!

o ie  po plaży na dystansie liczący  

jedynie  , a e ocje i satys akcja 

alucha warantowana  

AQUATHLON 

o zawody łączące dwie triathlonowe 

dyscypliny  pł ywanie na  

w płytkiej wodzie i ie u na  

oskonałe wyzwanie dla łode o 

sportowca

Zapisz swojego nastolatka na Aquathlon!

3-7 LAT BIEG

BIEG8-15 LAT

PŁYWANIE



https://miziarski.com/
https://miziarski.com/


TRASA PŁYWACKA
UWAGA! ZE WZGLĘDÓW EKOLOGICZNYCH, PROSIMY 

O ZABRANIE WŁASNEGO CZEPKA PŁYWACKIEGO.

TRASA PŁYWACKA
UWAGA! ZE WZGLĘDÓW EKOLOGICZNYCH, PROSIMY

O ZABRANIE WŁASNEGO CZEPKA PŁYWACKIEGO.
START WSPÓLNY Z BRZEGU PLAŻY



TRASA ROWEROWA
UCZESTNIKÓW OBOWIĄZUJE RUCH PRAWOSTRONNY ORAZ PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO



TRASA BIEGOWA
NA TRASIE OBOWIĄZUJE RUCH LEWOSTRONNY

punkt z wodą





https://stoneman.pl/puck/#mapki


ZASADY NON-DRAFTING

odnie z re ula ine zawody na dystansie  i  i  od ywają się  

w konwencji ez dra tin u

ozwolone są wszystkie typy rower w, w ty  rowery do jazdy na czas i kierownice 

triathlonowe

tre a dra tu każde o zawodnika to   dłu ości i ,   szerokości w or ie prostokąta  

rzednie koło wyznacza środek prostokąta  awodnik oże wejś  w stre ę dra tin u 

inne o uczestnika, ale usi w wyra ny spos  wykonywa  anewr wyprzedzania  

aksy alny czas na wykonanie  anewru wyprzedzania to  sekund  eśli anewr nie 

zostanie zako czony w  sekund, zawodnik podej ujący taką pr ę usi natych iast 

opuści  stre ę dra tu wyprzedzane o uczestnika

czestnicy o ą wejś  w stre ę dra tu

 ▸ na wyje dzie i przy wje dzie w liskie okolice stre y z ian,

 ▸ przy nawrotkach

iedy zawodnik został wyprzedzony przez inne o uczestnika, je o o owiązkie  jest 

opuszczenie stre y dra tu zawodnika, przez kt re o został wyprzedzony  awodnik 

jest uznawany za wyprzedzone o, w o encie, dy przednie koło wyprzedzające o 

inęło przednie koło zawodnika wyprzedzane o

ara zostaje przyznana przez sędzie o na trasie zawod w   owiązują następujące  kary

 ▸ kara czasowa do wyniku ko cowe o  inuty,

 ▸ dyskwali kacja su a dw ch kar czasowych lu  natych iastowa dyskwali kacja)



CHECKLIST

Pasek/gumka na numer

Buty kolarskie

Gumki recepturki

Bidony 

Woda 

Numer startowy

Buty biegowe

Karta zawodnika

Agrafki 

Strój startowy

Pianka pływacka 

Okularki pływackie  

Kask 

Rower 

niez ędny do przy ocowania nu eru startowe o

nie są niez ędne, ożna jecha  r wnież w zwykłych utach

przydadzą się do przy ocowania ut w kolarskich

niez ędne na trasie kolarskiej

własna  jedna ała uteleczka w oksie rowerowy

o owiązkowy na ie u, a y sędzia ł łatwiej ię rozpozna

lekkie i szy kie

do przy ocowania nu eru do własne o paska, przydają się też w przypadku skurczy

najlepiej triathlonowy, jednoczęściowy, ale kto powiedział, że zwykła koszulka, spodenki i skarpetki
nie nadają się do startu w triathlonie? ;)

zapewnia odpowiednią wypornoś  i pływalnoś , o niżenie oporu wody podczas pływania oraz ochronę 
cieplną w zi nych wodach otwartych

należy pa ięta , że w słoneczne dni przydają się przycie niane szkiełka

o owiązkowy na całej trasie rowerowej

triathlonowy, szosowy, rski, iejski, składak

do po rania z portalu elektronicznezapisy pl, pod woi  nazwiskie   
na liście zapisanych zawodnik w szta ety na e ail)



Cześć! Jesteśmy studiem kreatywnym 
świadczącym usługi z zakresu projektowania 
graficznego, brandingu, tworzenia stron www, 
fotografii i video. Realizujemy projekty dla 
małych i dużych marek. W naszej pracy dbamy, 
aby design szedł w parze z użytecznością. 

Prywatnie — trójka przyjaciół, którzy uwielbiają 
razem realizować rozmaite przedsięwzięcia 
kreatywne. ;)

Pozwól nam się zainspirować i stworzyć dla 
Ciebie wyjątkowy projekt!

poprostustudio.pl

projektowanie
graficzne

strony 
internetowe

identyfikacja
wizualna

foto&video

https://poprostustudio.pl/
https://poprostustudio.pl/
http://poprostustudio.pl


PARTNER TYTULARNY

GOSPODARZE ZAWODÓW

PARTNERZY STRATEGICZNI

https://zoeller.pl/
https://gmina.puck.pl/
https://miziarski.com/
http://www.luk-connect.pl/
https://pgkpuck.pl/
https://powiat.puck.pl/
http://miastopuck.pl/
https://www.bank-kaszubski.pl/
http://balticmotors.pl/
https://www.aquaparkreda.pl/
http://www.carlssondrewno.pl/


PARTNERZY

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

CETNIEWO
OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH

PARTNERZY MEDIALNI

https://www.gwiazdamorza.com/
https://ol-trans.com.pl/
https://www.decathlon.pl/
https://velomania.pl/
https://tsunami-tri.pl/
https://cetniewo.cos.pl/
https://elprofessional.pl/
http://ubezpieczenia-puck.pl/Towarzystwa-Ubezpieczen/GENERALI
https://unicup.pl/
https://www.kiloutou.com/pl
https://graal.pl/
https://stadninabialogora.pl/
https://lewiatan.pl/
https://namolopuck.pl/
https://poprostustudio.pl/
https://parkewolucji.pl/
https://www.medyk-wejherowo.pl/
https://sklepprosport.pl/
https://www.warta.pl/
https://sunhouse-nadole.pl/
http://radiokaszebe.pl/
https://www.nordafm.pl/
https://telewizjattm.pl/
https://www.nadmorski24.pl/
https://triathlonlife.pl/
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