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Garmin Iron Triathlon 2016 – inauguracja cyklu już w najbliższą niedzielę! 
 

 
Garmin Iron Triathlon, jeden z najstarszych i największych cyklów triathlonowych w Polsce, 

wystartuje już w najbliższą niedzielę, 22 maja. Inauguracyjna impreza, która odbędzie się w 
Piasecznie, co roku przyciąga setki triathlonistów. Nie inaczej jest i teraz, na liście startowej widnieją 
nazwiska blisko 900 zawodników z całej Polski. Impreza towarzysząca, czyli zawody biegowe dla 
dzieci Garmin Kids również cieszą się dużą popularnością, o czym świadczy prawie 200 zapisanych 
dzieci.   

 
Zawodnicy będą ściągać się na jednym z dwóch dystansów: 1/4 IM (0,95-45-10,55) lub 1/8 

IM (0,475-22,5-5,275). Na „ćwiartce” zostanie rozegrana również rywalizacja sztafet, w której jeden 
zawodnik płynie, drugi jedzie na rowerze, a trzeci biegnie. Dla najmłodszych zostały przygotowane 
trzy dystanse: 200 m (1-7 lat), 500 m (8-11 lat) oraz 1000 m (12-15 lat). 

 
Start zlokalizowany będzie przy zbiornikach na Górach Szymona w Piasecznie. Etap 

pływacki na ćwiartce składa się 1,5 pętli oraz przepłynięcia pod mostkiem dzielącym dwa akweny, 
łącznie dystans 0,95 km. Na dystansie 1/8 IM zawodnicy mają do pokonania zbiorniki wzdłuż o 
łącznym dystansie 0,475 km. Strefa zmian, podobnie jak w zeszłym roku, zostanie zlokalizowana 
na Al. Brzóz. Trasa kolarska poprowadzona jest na pętlach po 22,5 km. Trasa biegowa będzie 
składała się z 4 pętli, a zawodnicy będą przebiegali obok kibiców łącznie 9 razy, co sprawi, że będą 
to niezwykle widowiskowe zawody. 

 
Na zawody w Piasecznie zgłosiła się czołówka polskiego triathlonu. Na liście startowej 

można znaleźć m.in. Mikołaja Lufta, Marcina Ławickiego, Filipa Przymusińskiego oraz Hannę 
Kazimierczak, którzy wystartują na dystansie 1/4 IM. Dystans o połowę krótszy wybrał Tomasz 
Marcinek, który zwyciężył na sprincie w niedawnym Elemental Tri Series Olsztyn. 

 
Impreza w Piasecznie rozpocznie cykl Garmin Iron Triathlon. Następnie zawodnicy będą 

ściągać się w Ślesinie (05.06.2016), Radkowie (19.06.2016), Stężycy (03.07.2016) oraz w Elblągu 
(17.07.2016). Do klasyfikacji generalnej cyklu będą liczyły się czasy czterech najlepszych ćwiartek 
lub czterech najlepszych zawodów na dystansie 1/8 IM. Etap górski, czyli zawody w Radkowie, 
będzie obowiązkowy lub jeśli ktoś nie będzie mógł wystartować w Radkowie, ale ukończy 4 
pozostałe imprezy z cyklu to także zostanie sklasyfikowany w „generalce”. Do ogólnego czasu IM 
na raty takiej osoby zostanie doliczone 5% za nieobecność w tej najcięższej imprezie w cyklu. 
Główną klasyfikacją generalną cyklu GARMIN Iron Triathlon na dystansie 1/4 IM i na dystansie 
1/8IM będzie „Battle of the sexes” czyli bitwa płci (połączona klasyfikacja kobiet i mężczyzn). 

 
      

 
 


