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Miasto Rumia

RUMIA
– POMYSŁOWA
I NOWOCZESNA

O

d 7 października 1954 roku – czyli dnia, w którym Rumia uzyskała
prawa miejskie – w gminie wiele się zmieniło. Miasteczko stanowiące
dawniej zlepek czterech pomniejszych
wsi, z biegiem lat stało się największym
polskim miastem niebędącym stolicą
powiatu. Dzięki innowacyjnym i odważnym działaniom Rumia kilka lat temu
przestała być postrzegana jako sypialnia
Trójmiasta, a zyskała status miejsca przyjaznego do życia.

Historyczne
inwestycje

Wiarygodnym wyznacznikiem nowoczesności są realizowane i planowane inwestycje. Trwają prace związane
z węzłami integracyjnymi, dzięki którym powstanie tunel łączący dwie części miasta, parkingi, ścieżki rowerowe
oraz wiaty autobusowe. Z kolei ścianka
wspinaczkowa z wieżą widokową, ścieżki turystyczne, trasa kolarstwa górskiej
i placyki rekreacyjne – to tylko niektóre
z planowanych efektów rewitalizacji Zagórza i Góry Markowca. W mieście powstały też pierwsze od 25 lat mieszkania
komunalne, a leżący odłogiem przez
ponad 20 lat obszar stał się atrakcyjnym
parkiem inwestycyjnym.

Kierunek
– ekologia

Ważnym dla gminy kierunkiem rozwoju
jest ekologia. Jakość powietrza na terenie
miasta ulega stopniowej poprawie – między innymi dzięki działaniom Wydziału Klimatu i Ochrony Powietrza, który informuje, edukuje i realnie wspiera mieszkańców
w zdobywaniu dofinansowań umożliwia-

jących np. wymianę źródeł ciepła na nowoczesne. Rumia współpracuje na tym
polu z innymi samorządami, instytucjami
i organizacjami, czerpiąc dobre wzorce.

Mieszkańcy
wizytówką

Od lat regularnie wzrasta liczba mieszkańców Rumi, których obecnie jest około 47 tysięcy, a lokalny patriotyzm staje
się coraz bardziej zauważalny. Miejska
społeczność chętnie podejmuje się charytatywnych działań, uczestniczy w Budżecie Obywatelskim, honorowo oddaje
krew, a nawet wspólnie sprząta miasto.
W miejskim biuletynie informacyjnym
„Rumskie Nowiny” cyklicznie opisywane są życiorysy wyróżniających się osób,
wśród których nie brakuje wyjątkowych
pasjonatów i społeczników.

Dla ciała
i dla ducha

Pomimo braku znaczących atrakcji turystycznych Rumia nie może narzekać
na deficyt gości. Wabikiem na wizytujących są przede wszystkim wydarzenia sportowe i kulturalne. Tysiące osób,
również spoza regionu, przyciągają
cykliczne imprezy rekreacyjne, takie
jak Lotto Duathlon Energy czy Marcin
Gortat Camp. Sporym zainteresowaniem cieszą się również wakacyjne wydarzenia, podczas których przed liczną
publicznością występują gwiazdy polskiej estrady. Byli to już między innymi:
Ewa Farna, zespół Pectus, Kamil Bednarek, Monika Lewczuk, C-BooL, Beata
Kozidrak oraz Polska Orkiestra Muzyki
Filmowej pod batutą Przemysława Pasternaka.

N

asze miasto po raz kolejny będzie gospodarzem Mistrzostw Polski w Duathlonie. Zagoszczą
u nas najlepsi zawodnicy z całego kraju, przyciągając wielu
kibiców. Ten sukces oparty
jest na świetnej współpracy
z Tri-Teamem Rumia i trenerem Piotrem Netterem na czele. Serdeczne dziękuję również
sponsorom imprezy, których
rola jest ogromna. Zachęcam
wszystkich, by 24 kwietnia
podziwiali tutejsze zmagania
o medale mistrzostw Polski
– zaprasza Michał Pasieczny,
burmistrz Rumi.
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Powiat Wejherowski

AKTYWNIE
WSPIERAMY
SPORT

P

o raz szósty Ziemia Wejherowska stanie się areną zmagań duathlonistów z całej Polski. To wyjątkowe sportowe
wydarzenie, które z roku na rok przyciąga do Rumi coraz
większą liczbę zawodników i kibiców, jest nie tylko wielką promocją naszego regionu, ale też ściśle wpisuje się w realizowaną
przez Powiat Wejherowski strategię rozwoju sportu w naszym
regionie.
Powiat Wejherowski znajduje się w samym sercu Północnych
Kaszub. To region o bogatej przeszłości, tradycji i kulturze, który zachwyca pięknymi jeziorami, lasami, rzekami oraz unikalnymi zabytkami. Walory przyrodniczo-krajobrazowe sprawiają,
że jest to idealne miejsce zarówno dla wielbicieli wypoczynku, miłośników aktywności fizycznej, jak i osób uprawiających
wyczynowo lub rekreacyjnie różne dyscypliny sportowe. Wizytówką powiatu jest ponad 360-letnia Kalwaria Wejherowska,
która jest jednym z najcenniejszych zabytków sakralnych Pomorza. Ziemia Wejherowska obfituje również w liczne zabytki
architektury sakralnej oraz zespoły dworskie i pałacowe, co zachęciło pasjonatów do opracowania „Szlaku Dworów i Pałaców
Północnych Kaszub”. Region może pochwalić się także obiektami unikalnymi. Na terenie powiatu mieści się największa w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa „Żarnowiec”, kompleks
turystyczny z wieżą widokową „Kaszubskie Oko” w Gniewinie,
Aquapark w Redzie, Muzeum Techniki Wojskowej „Gryf” w Dąbrówce czy Latarnia Morska „Stilo”.
Od wielu lat Powiat Wejherowski bardzo aktywnie wspiera
wszelkie działania na rzecz sportu, propagując pozytywne
wzorce i zachęcając do rozwijania zainteresowań sportowych.
Sprzyja temu bardzo dobrze rozbudowana infrastruktura,

a także bogate zaplecze sportowe. Każdego roku na terenie
powiatu organizuje się szereg imprez promujących aktywność
fizyczną, w ramach powiatowego kalendarza imprez oraz ogłaszane są konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych związanych z promocją sportu. Zarząd
Powiatu Wejherowskiego co roku nagradza także najlepszych
sportowców i trenerów za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
Wsparcie sportu odbywa się również poprzez dofinansowanie lokalnych klubów sportowych, które mogą pochwalić się
znaczącymi sukcesami sportowymi. Dzięki promocji zespołów
i nakładom finansowym na sport, mamy coraz lepsze drużyny
i sportowców odnoszących doskonałe wyniki oraz mieszkańców coraz chętniej uprawiających różne dyscypliny sportowe.
Serdecznie pozdrawiam uczestników tegorocznych zawodów
Duathlon Energy. Wszystkim duathlonistom życzę jak najlepszych wyników, wielu pozytywnych sportowych emocji oraz
zapraszam do zwiedzania i odkrywania Powiatu Wejherowskiego.
Ze sportowym pozdrowieniem
Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius
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MOSiR Rumia

ZAPRASZAM
DO RUMI!
Szanowni Państwo! Drodzy zawodnicy i trenerzy!

J

uż po raz szósty MOSiR Rumia jest współorganizatorem
Mistrzostw Polski w Duathlonie. Ulicami naszego miasta
ponownie pobiegną, a także pojadą na rowerach najlepsi zawodnicy z całego kraju. Te wyjątkowe zawody już na stałe
wpisały się w kalendarz imprez sportowych w Rumi.
Co roku niezwykle silna obsada mistrzostw gwarantuje wysoki
poziom i olbrzymie sportowe emocje. Tym bardziej jesteśmy
dumni, że możemy być gospodarzem tego wydarzenia. Do
sportowej rywalizacji – zarówno w Aquathlonie i Duathlonie
– mamy profesjonalnie przygotowane, nowoczesne obiekty:
Stadion Miejski i krytą pływalnię.
Ponadto trasa w naszym mieście została zaprojektowana
na wzór najlepszych światowych imprez. Jest na tyle szybka i tak
dobrze zorganizowana, że zawodnicy mogą nie tylko sprawdzić
swoją formę na progu sezonu, ale także pobić swoje życiowe
rekordy. Natomiast kibice mają możliwość obserwowania całej
rywalizacji na bieżąco.
Zapraszam do Rumi nie tylko podczas Duathlonu. MOSiR Rumia organizuje wiele imprez sportowych o ogólnopolskiej,
a nawet światowej randze oraz koncerty z udziałem znanych
gwiazd estrady i inne wydarzenia kulturalne. Ponadto różnorodna oferta klubów oraz bogate zaplecze sportowe zapewnia
wiele możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu w naszej miejscowości.

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam!
Dyrektor MOSiR Rumia
Jolanta Król
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Polski Związek Triathlonu

DZIĘKUJĘ
ORGANIZATOROM

P

iszę te kilka zdań do duathlonowego racebooka, ale piszę z pełnym
przekonaniem, że gdy już je czytacie to zastaliście w Rumi uśmiechniętych
wolontariuszy, sprawne i niezawodne
biuro zawodów, doskonale przygotowane i bezpieczne trasy biegowe i kolarskie.
Mam pewność, że od strony organizacyjnej nic nie stoi na przeszkodzie, aby bić
własne rekordy.

Gwarantem profesjonalnie zorganizowanych Mistrzostw Polski w duathlonie
w Rumii jest znakomita współpraca Prezesa Tri-Team Rumia – pana Piotra Nettera z panią Jolantą Król - dyrektor MOSiR

w Rumi oraz Pana Adama Greczyło z firmy Energy Events, którzy przy wsparciu
z samorządami Rumi, Powiatu Wejherowskiego, Urzędu Marszałkowskiego
w Gdańsku oraz sponsorów, stworzyli
zawody cieszące się bardzo dobrą opinią,
zawody na które czeka się z utęsknieniem
przez następne 12 miesięcy. W imieniu
Polskiego Związku Triathlonie serdecznie
wszystkim dziękuję za przygotowanie
imprezy, która może stać się wizytówką
Polski w Europie.
Mistrzostwa Polski w duathlonie zostaną
też wsparte finansowo ze środków Polskiego Związku Triathlonu pochodzącymi

z systemu licencyjnego. Na imprezach
partnerskich PZTri obowiązują licencje
zawodnicze dla amatorów, ze sprzedaży,
których Związek ma możliwość wesprzeć
współzawodnictwo sportowe, funkcjonowanie szkółek Tri – Pop, przygotowywać zawodników do najważniejszych
startów i dofinansowywać zadania realizowane z Ministerstwem Sportu.
Mistrzostwa Polski w duathlonie w Rumi
będą także imprezą kwalifikacyjną do
Mistrzostw Świata w duathlonie, które
zostanę rozegrane w Targu Mures w Rumunii w dniach 6-12.06.2022 r. zarówno
dla wyczynowców jak i amatorów dla
których Polski Związek Triathlonu przygotował 20 slotów.
Drogie Zawodniczki, drodzy Zawodnicy
życzę Wam udanych zawodów i osiągnięcia rezultatów, które sprawią Wam wiele
radości i satysfakcji.
Wiceprezes Polskiego Związku Triathlonu
Paweł Młynarczyk
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Organizator

ROZPIERA
MNIE DUMA

S

zanowni Państwo, po raz szósty
witamy w Rumi na Mistrzostwach
Polski w duathlonie od początku pod auspicjami Polskiego Związku
Triathlonu, od początku z miastem Rumia
i znakomitymi partnerami MOSIR Rumia
i Energy Events.
Rozpiera mnie duma z faktu,że impreza
od pomysłu i idei rozwija się w zamierzonym kierunku. Miała być dedykowana dla
młodzieży, profesjonalistów najwyższej
klasy i dla najlepszych amatorów w Polsce
i tak jest. Chcemy aby każda zawodniczka
i każdy zawodnik w każdym wyścigu czuli się wyjątkowo. Dobre samopoczucie
przekłada się w dobre emocje, swoisty
klimat udzielający się otoczeniu.
Program zawodów w stosunku do poprzednich lat jest niezmienny. Zaczynamy startem Mistrzostw Polski Amatorów
w grupach wiekowych, potem ścigają
się młodzicy, juniorzy młodsi a na końcu
będzie wyścig główny dla juniorów, młodzieżowców i elity sportowej. Nowością
jest miejsce startu. Po raz pierwszy startujemy ul. Dębogórskiej, jezdni o szerokości 6 mertów. Dzięki temu unikniemy
możliwości kolizji na starcie i trasa będzie
jeszcze szybsza. Wszystkie inne trasy są
identyczne jak w latach 2018-2021, za-

tem wyniki można porównywać i bić rekordy tras i rekordy osobiste.
Życzę wszystkim Zawodnikom osiągnięcia zamierzonych celów a pozostałym
Uczestnikom wspaniałego kibicowania.
Postaramy się aby impreza ponownie
podniosła poziom organizacyjny.
Korzystając z okazji bardzo dziękuję
miastu Rumia na czele z Panem Michałem Pasiecznym, burmistrzem Rumi
za danie szansy rozwoju duathlonu
w Rumi i za wsparcie finansowe od samego początku. Bardzo dziękuję Panu
Pawłowi Młynarczykowi, wiceprezesowi
Polskiego Związku Triathlonu od spraw
Mistrzostw Polski za okazanie zaufania
i przyznanie rangi Mistrzostw Polski
w Rumi. Bardzo dziękuję naszym partnerom i sponsorom na czele z Totalizatorem Sportowym – właścicielem marki
LOTT0, Starostwu Powiatowemu w Wejherowie, Samorządowi Województwa
Pomorskiego oraz firmom: Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Rumi i SISU
– świetnej marce odzieżowej, która od
czterech lat produkuje koszulki Mistrza
Polski w duatahlonie w Rumi.
Dyrektor Mistrzostw Polski w Duathlonie
Piotr Netter
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HARMONOGRAM IMPREZY
SOBOTA, 23.04.2022
17:00 – 20:00
18:00

Wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – Hala MOSiR Rumia, ul. Mickiewicza 49a
– wszystkie wyścigi
Odprawa techniczna dla zawodników – Facebook Duathlon Energy

NIEDZIELA, 24.04.2022
MISTRZOSTWA POLSKI AGE GROUP
7:30 – 9:15

Wydawanie pakietów startowych w Biurze Zawodów - Hala MOSiR Rumia, ul. Mickiewicza 49 (tylko
wyścig Age Group)

8:00 – 9:30

Wstawianie rowerów do Strefy Zmian - tylko wyścig Age Group

8:30 – 9:45

Możliwość pozostawienia rzeczy w depozycie (Hala MOSiR Rumia)

9:30 – 9:45

Krótka odprawa techniczna przed zawodami

9:50

Oficjalne rozpoczęcie Mistrzostw Polski w Duathlonie na dystansie SPRINT

10:00

START Mistrzostw Polski Age Group - grup wiekowych (16 lat i więcej) - wyścig I

11:40

Limit ukończenia Mistrzostw Polski Age Group - grup wiekowych (16 lat i więcej) - wyścig I

11:40 – 12:00

Odbiór rowerów ze strrefy zmian (uczestnicy Mistrzostw Polski Age Group)

12:00 – 12:30

Dekoracja zwycięzców Mistrzostw Polski Age Group (16 lat i więcej) - hala MOSiR

NIEDZIELA, 24.04.2022
MISTRZOSTWA POLSKI – SPORT KWALIFIKOWANY
10:00 – 12:00

wydawanie pakietów startowych w Biurze Zawodów - Hala MOSiR Rumia, ul. Mickiewicza 49
(tylko wyścigi sportu kwalifikowanego)

12:00 – 17:00

godziny pracy Biura Zawodów - tylko w celu złożenia protestu

12:00 – 14:45

możliwość pozostawienia rzeczy w depozycie (Hala MOSiR Rumia)

12:15 – 12:45

wstawianie rowerów do Strefy Zmian - tylko wyścigi sportu kwalifikowanego

12:45 – 13:00

krótka odprawa techniczna przed zawodami

13:10

START Mistrzostw Polski Młodzików 13-14 lat (1,25 - 5,6 - 0,5) - wyścig II, fala I

13:12

START Mistrzostw Polski Młodziczek 13-14 lat (1,25 - 5,6 - 0,5) - wyścig II, fala II

13:50

START Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 15-17 lat (2,5 - 10,8 - 1,25) - wyścig III, fala I

13:52

START Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych 15-17 lat (2,5 - 10,8 - 1,25) - wyścig III, fala II

14:45

Prezentacja zawodniczek i zawodników wyścigu głównego (Elita, U23, Juniorzy)

15:00

START Mistrzostw Polski Elity, Młodzieżowców i Juniorów - Mężczyzn (5-21,2-2,5) - wyścig IV, fala I

15:02

START Mistrzostw Polski Elity, Młodzieżowców i Juniorek (5-21,2-2,5) - wyścig IV, fala II

16:15 – 16:45

odbiór rowerów ze strefy zmian

16:20

zamknięcie tras Mistrzostw Polski

17:00

dekoracja zwycięzców Mistrzostw Polski (Elita, U-23, Juniorzy, Juniorzy Młodsi, Młodzicy)
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Historia

KRÓTKA HISTORIA
DUATHLONU

D

uathlon to wytrzymałościowa, wielobojowa dyscyplina
sportowa, w której zawodnicy kolejno biegną, jadą na
rowerze i ponownie biegną. Dyscyplina wywodzi się z
triathlonu. Pierwsze zawody duathlonowe rozegrano w USA w
1985 roku. Pierwszy duathlon w Polsce zorganizował legendarny Jurek Górski w Głogowie w 1991 r.
Debiut duathlonu na Mistrzostwach świata nastąpił w Cathedral City w USA w roku 1990 na dystansie (10-60-10). Premierowe Mistrzostwa Europy rozegrano w słynnym szwajcarskim
miasteczku Zofingen także w 1990 roku na dystansie (7-30-3,5).
Pierwsze Mistrzostwa Polski rozgrano rok później w 1992 także
Głogowie, a zwycięzcami zostali Anna Sulima – była mistrzyni
Świata w Pięcioboju Nowoczesnym i Dariusz Szarmach. Oboje
zresztą w 1992 roku wygrali Mistrzostwa Polski w triathlonie na
dystansie olimpijskim w Suszu.
Duathlon podobnie jak triathlon jest pod auspicjami Polskiego Związku Triathlonu, Europejskiej Unii Triathlonu (ETU) oraz
Światowej Unii Triathlonu (WORLD TRIATHLON). W ramach wymienionych organizacji rozgrywane są imprezy mistrzowskie
na czterech dystansach: sprinterskim (5-20-2,5), standard (1040-5), średnim (10-60-10) oraz długim (10-150-30). Najbardziej
popularnym aktualnie dla sportu wyczynowego jest dystans
sprinterski, który rozgrywany jest w Rumi. Duathlon także roz-

grywa się nawet na największych imprezach triathlonowych,
kiedy nie można rozegrać pływania. Różnica polega tylko na
przestawieniu dłuższego biegu na koniec czyli (2,5-20-5) lub
(5,0-40-10).
Impreza w Rumi powstała na bazie popularności triathlonu,
chęci odbudowania duathlonu w Polsce, który ma piękne tradycje. Polska w latach 1997-1998 organizowała bardzo udane Mistrzostwa Europy w Głogowie i Puławach. Ogromnym atutem w
Rumi jest przychylność władz miasta Rumi, prężny Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z odpowiednią infrastrukturą oraz możliwość wytyczenia bardzo dobrych tras biegowych i kolarskich.
Warto wymienić rekordzistów tras podczas rumskich mistrzostw
Polski.
W kategorii Elity Kobiet najlepszym czasem uzyskanym w roku
2021 legitymuje się Marta Łagownik (1:02:54), natomiast
wśród mężczyzn rekordzistą rumskiej trasy jest trzykrotny zwycięzca zawodów Kacper Stępniak (55:55), który osiągnął ten
wynik w roku 2018.
W wyścigach Age Group wśród kobiet najlepszy czas na rumskiej
trasie w roku 2021 uzyskała Katarzyna Kaczkowska (1:02:15).
Wśród mężczyzn rekord trasy należy do Sergiusza Sobczyka
(54:26) i został on ustanowiony podczas edycji zawodów w roku
2021.
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Historia

MISTRZOWIE POLSKI
W DUATHLONIE NA DYSTANSIE SPRINT
15.10.2017

19.05.2018

14.04.2019

11.10.2020

25.04.2021

Młodziczki*
(2,5-10,2-1.25)
(2,5-10,8-1,25)
(1,25-5,6-0,5)

Ada Skrzypczak
(36:14)

Józefina Młynarska
(34:59)

Maja Wąsik
(35:55)

Wiktoria Kos
(37:10)

Emilia Kaca
(18:29)

Młodzicy*
(2,5-10,2-1.25)
(2,5-10,8-1,25)
(1,25-5,6-0,5)

Marcin Stanglewicz
(30:58)

Marcel Siemianowski
(32:40)

Antoni Borys
(32:05)

Kuba Gajda
(30:34)

Kacper Serwiński
(16:43)

Juniorki
Młodsze**
(2,5-10,2-1.25)
(2,5-10,8-1,25)

Julia Sanecka
(32:04)

Julia Sanecka
(34:09)

Józefina Młynarska
(34:59)

Maja Wąsik
(34:18)

Maja Wąsik
(33:53)

Juniorzy
Młodsi**
(2,5-10,2-1.25)
(2,5-10,8-1,25)

Dawid Goryński
(29:06)

Maksymilian
Kopiczko
(30:39)

Maks Kopiczko
(30:50)

Marcel Kozaczkiewicz
(30:32)

Kuba Gajda
(30:17)

Juniorki ***
(5,0-20,0-2,5)
(5,0-21,2-2,5)

Roksana Słupek
(1:02:41)

Roksana Słupek
(1:04:28)

Natalia Zych
(1:08:40)

Zuzanna Sudak
(1:04:25)

Józefina Młynarska
(1:06:28)

Juniorzy ***
(5,0-20,0-2,5)
(5,0-21,2-2,5)

Michał Jarliński
(58:40)

Dawid Goryński
(59:26)

Dawid Goryński
(59:38)

Dorian Horsten
(57:51)

Kamil Kulik
(57:48)

Młodzieżowiec
Kobieta***
(5,0-20,0-2,5)
(5,0-21,2-2,5)

Marta Łagownik
(1:02:32)

Marta Łagownik
(1:03:45)

Oliwia Kwaśkiewicz
(1:09:57)

brak zawodniczek

Joanna Woźniak
(1:05:59)

Młodzieżowiec
Mężczyzna***
(5,0-20,0-2,5)
(5,0-21,2-2,5)

Kacper Stępniak
(53:54)

Piotr Ławicki
(56:00)

Jacek Krawczyk
(57:23)

Igor Siódmiak
(56:11)

Maciej Bruździak
(56.29)

Elita Kobiet***
(5,0-20,0-2,5)
(5,0-21,2-2,5)

Marta Łagownik
(1:02:32)

Marta Łagownik
(1:03:45)

Maria Cześnik
(1:04:22)

Zuzanna Sudak
(1:04:25)

Marta Łagownik
(1:02:54)

Elita
Mężczyzn ***
(5,0-20,0-2,5)
(5,0-21,2-2,5)

Kacper Stępniak
(53:54)

Kacper Stępniak
(55:55)

Sylwester Kuster
(57:18)

Sylwester Kuster
(56:09)

Kacper Stępniak
(56.24)

Izabela Janusz
(1:05:41)

Urszula Kafarska
(1:03:41)

Katarzyna
Kaczkowska
(1:06:35)

Katarzyna
Kaczkowska
(1:02:15)

Michał Czapiński
(54:44)

Michał Czapiński
(55:53)

Tomasz Słupik
(54:34)

Sergiusz Sobczyk
(54.26)

Age Group
Małgorzata Grodzka
Zwycięzca Open
(1:13:30)
Kobiety ***
Age Group
Zwycięzca Open
mężczyzn ***

Jakub Ruciński
(56:37)

*) w latach 2017-2020 młodzicy rywalizowali na dystansie (2,5-10-1,25) w przedziale wieku 14-15 lat, a od 2021 na dystansie (1,25-5,6-0,5) w przedziale wieku 13-14 lat
**) w latach 2017-2020 kategoria juniora młodszego obejmowała dwa lata (16-17 lat), od 2021 obejmuje trzy lata (15-17 lat)
***) w roku 2017 zawodnicy MP AG oraz MP juniorów, młodzieżowców i seniorów rywalizowali na dystansie 5-20-2,5. Od 2018 trasy zaczęły się różnić. Trasa kolarska MP AG wytyczona została na 2 pętlach z łączną
długością 20,0km a trasa MP Elity na czterech pętlach o łącznej długości 21,2 km

RUMIA MISTRZOSTWA POLSKI W DUATHLONIE
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Konkurs

#TriEmocjezBALL

P

odczas zawodów w Rumi nie oddajesz chipa od razu
po przekroczeniu mety. Udaj się do hali MOSiR Rumia i tam
w namiocie BALL przykładając chip do czytnika na monitorze sprawdzisz swój wynik w Mistrzostwach Polski w Duathlonie.

Masz okazję okazać swoją radość, smutek, zadowolenie, wybuch endorfin lub inne emocje towarzyszące Tobie podczas startu w Rumi.
Uwiecznij swoje emocje na zdjęciu, a zdjęcie opublikuj w swoich
mediach społecznościowych koniecznie z tagiem #TriEmocjezBALL
oznaczając profil BALL Watch Poland oraz naszych zawodów.
Ocenimy najlepsze fotografie i wybierzemy zdjęcia, które w ścisłym finale w głosowaniu otrzyma wartościowy zegarek szwajcarskiej marki BALL.

O marce BALL
Szwajcarska manufaktura BALL zajmuje się wytwarzaniem mechanicznych zegarków wysokiej klasy już od XIX wieku. Choć korzenie
marki sięgają Stanów Zjednoczonych i są bezpośrednio skorelowane z amerykańskim kolejnictwem, a sama marka zrodziła się
po katastrofie kolejowej w 1891 roku w Kipton, to produkcja czasomierzy, od przeszło 20 lat, odbywa się w Szwajcarii. Marka słynie

przede wszystkim z wyjątkowej precyzji wskazań swoich produktów, niezawodności oraz szeregiem unikalnych rozwiązań technicznych, jak i patentów. Firma jest swego rodzaju ewenementem
pod tym względem na rynku, w szczególności biorąc pod uwagę
relację jakości do ceny. Jak sugeruje slogan tego szwajcarskiego
producenta - „Accuracy Under Adverse Conditions” (z ang. „Dokładność w niekorzystnych warunkach”) – zegarki projektowane
są tak, by niezależnie od czynników zewnętrznych wskazywały
czas, z jak największą precyzją. Zegarki można wykorzystywać
w skrajnie niskich temperaturach, dochodzących nawet do -40°C,
czy w miejscu działania wysokiego pola magnetycznego. Są odporne na wstrząsy.
Więcej informacji na temat niesamowitej historii manufaktury,
produkcji, jak i patentach przeczytasz na oficjalnych stronach producenta: www.ballwatch.com

RUMIA MISTRZOSTWA POLSKI W DUATHLONIE
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LICENCJE
Mistrzostwa Polski
w Duathlonie
na dystansie Sprint
Rumia, 24 kwietnia 2022 roku
Podczas Mistrzostw Polski w Duathlonie
obowiązują licencje Polskiego Związku
Triathlonu.
Licencja może być roczna lub jednorazowa.
Przed odbiorem pakietu startowego
w biurze zawodów każdy zawodnik ma
obowiązek okazać ważną licencję. Jeśli
dysponujesz licencją w aplikacji, wystarczy, że okażesz ekran z widoczną
licencją. Aby to zrobić logujesz się do
aplikacji PZTri, wybierasz Twoje Licencje
i odpowiednią pozycję. Ekran z widoczną licencją jest potwierdzeniem, że posiadasz licencję i możesz odebrać pakiet
startowy. Jeżeli posiadasz licencję roczną w formie karty, wówczas wystarczy,
że w biurze zawodów okażesz kartę
przed odbiorem pakietu.

UWAGA!

Licencje będzie można zakupić
wyłącznie przez aplikację PZTri
(patrz instrukcja obok). Nie
będzie prowadzona sprzedaż
licencji w biurze zawodów. Koszt
licencji jednorazowej to 20
złotych.

RUMIA MISTRZOSTWA POLSKI W DUATHLONIE
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Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Rumi jest firmą działającą
na terenie województwa pomorskiego
z wielobranżowym zakresem
działalności.
Zatrudniamy kilkadziesiąt osób
związanych z firmą od wielu
lat. Naszych Pracowników
cechuje ogromne doświadczenie
i odpowiedzialność za powierzone
zadania. Sprawdzony sprzęt
i niezawodny zespół ludzi sprawdza się
w każdych warunkach pogodowych.
Wyróżniamy się wieloletnim
doświadczeniem oraz elastycznością,
to atuty które pozwalają nam
konkurować na rynku zarówno
jakością jak i ceną. Efekty naszej
działalności potwierdzają regularne
nagrody, wyróżnienia oraz
otrzymywane rekomendacje.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
BIURO
ZAWODÓW

PAKIET
STARTOWY

Biuro zawodów znajduje się na hali MOSiR Rumia, przy ulicy
Mickiewicza 49a. Godziny pracy biura zawodów:
•
sobota, 23 kwietnia
- od 17:00 do 20:00 (dla wszystkich wyścigów)
•
niedziela, 24 kwietnia
- od 7:00 do 9:15 (dla wyścigu Age Group)
- od 7:00 do 12:00 (dla wyścigów sportu kwalifikowanego)
Pakiet startowy dla wyścigu Age Group oraz wyścigów sportu
kwalifikowanego (Junior, Młodzieżowiec, Elita) można odebrać
wyłącznie osobiście w godzinach pracy biura zawodów. Do
odbioru pakietu startowego niezbędna jest karta zawodnika,
dokument tożsamości ze zdjęciem oraz okazanie licencji PZTri
(rocznej lub dziennej) w aplikacji lub fizycznej licencji ważnej
w dniu zawodów.
Pakiet startowy dla wyścigów Młodzików i Juniorów Młodszych
odbierają zbiorczo trenerzy na podstawie zbiorczych kart zawodnika.
Zgłoszenia na zawody przyjmowane są wyłącznie elektronicznie przez system www.TimeRecords.pl

Każdy zawodnik w ramach pakietu startowego otrzyma następujące świadczenia:
•
numer startowy – obowiązkowy do umieszczenia z przodu
na obu etapach biegowych, nieobowiązkowy na etapie rowerowym,
•
komplet naklejek (3 x kask, sztyca podsiodłowa, worek do
depozytu) – umieszczenie naklejek na kasku i sztycy podsiodłowej jest obowiązkowe i będzie kontrolowane przez
sędziów podczas wprowadzania rowerów do strefy zmian
•
zwrotny chip do pomiaru czasu – do umieszczenia nad
kostką,
•
opaska na rękę – umożliwiająca wstęp do strefy zmian oraz
odbiór posiłku i rzeczy z depozytu,
•
ciepły posiłek po zawodach – wydawany na podstawie numeru startowego i opaski na rękę.

KARTA
ZAWODNIKA
Każdy zawodnik Age Group oraz zawodnicy sportu kwalifikowanego w wyścigach Juniorów, Młodzieżowców i Elity przed odbiorem pakietu startowego są zobowiązani do pobrania z systemu
www.TimeRecords.pl karty zawodnika, jej wydrukowanie oraz
podpisanie. Podpisaną kartę zawodnika należy przekazać w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego.
Osoby niepełnoletnie w wyścigu Age Group obowiązkowo muszą dostarczyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na druku
organizatora. Druk zgody znajduje się do pobrania na stronie
www.DuathlonEnergy.pl w menu Dla zawodnika –> Do pobrania
Zawodnicy sportu kwalifikowanego w wyścigach Młodzików
i Juniorów Młodszych zbiorcze karty zawodnika podpisują trenerzy jako opiekunowie prawni zawodników podczas zawodów.

ODPRAWA
TECHNICZNA
Mocno zachęcamy i zapraszamy do udziału w odprawa technicznej przed zawodami. Odprawa odbędzie się on-line w sobotę, 23 kwietnia o godzinie 19:00 na oficjalnym profilu LOTTO
Duathlon Energy na Facebooku. W trakcie odprawy zostaną
przekazane informacje o przeprowadzeniu zawodów dotyczące rywalizacji sportowej, przepisów, a także omówione zostaną
newralgiczne miejsca na trasie imprezy. Zachęcamy do zadawania pytań podczas odprawy. Na wszystkie pytania chętnie
odpowiemy. Odprawa zostanie opublikowana jako film i będzie
dostępna na oficjalnym profilu FB LOTTO Duathlon Energy.

PUNKTY
ODŚWIEŻANIA
Na trasie zawodów nie będą dostępne punkty odświeżania.
Po przekroczeniu linii mety w hali MOSiR Rumia będzie dostępny punkt odświeżania, który będzie oferował zawodnikom
wodę, izotonik oraz owoce.

RUMIA MISTRZOSTWA POLSKI W DUATHLONIE
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INFORMACJE PRAKTYCZNE

STREFA
ZMIAN
Strefa zmian będzie dostępna dla zawodników wyłącznie w niedzielę przed startem w następujących godzinach:
•
wyścig Age Group – od 8:00 do 9:30
•
wyścigi Sportu Kwalifikowanego – od 12:15 do 12:45

Pamiętaj, aby prawidłowo umieścić swój rower na wieszaku
– jak na obrazku.

02

Przy wejściu do strefy zmian sędziowie dokonają kontroli sprzętu (kask) oraz sprawdzą stan techniczny roweru (sprawne hamulce i układ kierowniczy). Dodatkowo sędziowie dla wyścigu
młodzików dokonają kontroli przełożeń zgodnie z przepisami
Polskiego Związku Triathlonu.
Przy stanowisku znajduje się koszyk, w którym można pozostawić swoje rzeczy. Włóż tam buty do jazdy na rowerze (jeśli
takowych używasz), kask na rower, okulary, rękawiczki i wszystko inne czego będziesz potrzebować podczas zawodów. Pilnuj
porządku w strefie zmian – jeżeli Twoje rzeczy znajdą się poza
pojemnikiem sędziowie mogą nałożyć na Ciebie karę czasową,
zgodnie z przepisami Polskiego Związku Triathlonu.
Strefa zmian jest dostępna wyłącznie dla zawodników, nie mają
do niej wstępu osoby postronne.
Pamiętaj, że po pierwszy etapie biegowym roweru możesz dotknąć dopiero wtedy, kiedy masz na głowie założony i zapięty kask.
Podobnie po etapie rowerowym kask możesz odpiąć dopiero wtedy, kiedy Twój rower zostanie prawidłowo odwieszony na stojaku.

01

04
03

Odbiór rowerów ze strefy zmian będzie możliwy wyłącznie
w godzinach:
•
wyścig Age Group – od 11:40 do 12:00
•
wyścigi Sportu Kwalifikowanego – od 16:15 do 16:45

!

Nie wyrzucaj numeru startowego po ukończeniu wyścigu, jest on podstawą do odbioru Twoich rzeczy z depozytu i strefy zmian.

RUMIA MISTRZOSTWA POLSKI W DUATHLONIE
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INFORMACJE PRAKTYCZNE
WAŻNE
INFORMACJE
Start wszystkich wyścigów odbędzie się jako start masowy,
a o wyniku i miejscu danego zawodnika decyduje tak zwany
„gun time”, czyli czas od wystrzału startera do przekroczenia
przez zawodnika linii mety.
Podczas zawodów należy zwrócić szczególną uwagę na punkty
kontrolne / maty pomiarowe znajdujące się na trasie zawodów.
Ominięcie punktu kontrolnego / maty pomiarowej lub skracanie trasy wyścigu może spowodować dyskwalifikację zawodnika przez sędziów.
Wszystkich zawodników obowiązuje zakaz śmiecenia na trasie
zawodów. Śmiecenie na trasie może być karane przez sędziów
dyskwalifikacją.
Po ukończeniu zawodów, każdy zawodnik może w namiocie
BALL na hali MOSiR Rumia sprawdzić swój czas. Po przyłożeniu
chipa do czytnika na monitorze pojawi się czas zawodnika.

DEPOZYT
Przed startem każdy zawodnik może skorzystać z depozytu.
Depozyt znajduje się na hali MOSiR Rumia i jest dostępny dla
zawodników od godziny 8:30 do zakończenia zawodów. Przy
stanowisku depozytowym każdy zawodnik otrzyma worek do
depozytu, na który należy nakleić naklejkę z numerem znajdującą się w pakiecie startowym.
Odbiór rzeczy z depozytu jest możliwy na podstawie numeru
startowego i opaski na rękę. W przypadku zgubienia numeru i/
lub opaski rzeczy z depozytu zostaną wydane dopiero po odbiorze rzeczy przez wszystkich zawodników.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy przekazane do depozytu. Prosimy nie przekazywać do depozytu
wartościowych przedmiotów w tym w szczególności sprzętu
fotograficznego, komputerów, laptopów, tabletów, itp. z uwagi
na brak możliwości kontroli stanu tych przedmiotów podczas
przyjmowania i wydawania ich z depozytu.

PARKINGI
Zawodnikom rekomendujemy skorzystanie z następujących
parkingów:
•
przy ul. Dębogórskiej (ok. 80 m od trefy zmian w kierunku
Gdyni)

•
•

przy ul. Chełmińskiej (ok. 280m od strefy zmian, to ulica
prostopadła do Dębogórskiej)
przy ul. Mickiewicza (ok. 250 od strefy zmian na wysokości
kortów tenisowych)

UTRUDNIENIA
W RUCHU
W dniu 24 kwietnia 2022 r. w godz. 9.30 - 11.45 oraz 12.40 - 16.20
zamknięciu ulegną następujące ulice w Rumi: ul. Dębogórska
na odcinku od ul. Mickiewicza do ronda Jana Pawła II, ul. Starowiejska na odcinku od ronda Jana Pawła II do skrzyżowania
z ul. Dąbrowskiego (bez skrzyżowania) oraz ul. I Dywizji Wojska
Polskiego i DW 100 do skrzyżowania w kierunku Mrzezino (bez
skrzyżowania)

TRASY
OBJAZDÓW
OBJAZD DO KOSAKOWA
•
od strony ul. Kosynierów poprowadzono ulicami: Ceynowy,
Żwirki i Wigury, rondo w ciągu ul. Sobieskiego, nawrót do
ul. Dąbrowskiego, Gdańską, Dębogórską i dalej przez Dębogórze
OBJAZD DO WEJHEROWA
•
od strony ul. Dębogórskiej poprowadzono ulicami: Gdańską, Dąbrowskiego do DK 6
OBJAZD DO RUMI
•
od strony Mrzezina poprowadzono ulicami: DW 100, Rzemieślniczą i Chrzanowskiego w Kosakowie, Pomorską i Partyzantów w Dębogórzu
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INFORMACJE PRAKTYCZNE
Sędziowie nakładają kary w postaci kartek według swoich decyzji również za inne przewinienia jak np. utrudnianie wyprzedzania, pozostawianie śmieci na trasie zawodów, niesportowe
zachowanie, niedozwolona pomoc z zewnątrz.
Dla zachowania bezpieczeństwa sędzia może opóźnić nałożenia kary.
Kary czasowe nie będą doliczane do końcowego czasu. Każdy
zawodnik jest zobowiązany do odbycia kary czasowej w namiocie kar. Namiot kar będzie się znajdował w strefie zmian. Za zgłoszenie się do namiotu kar odpowiada zawodnik, niezgłoszenie
się do namiotu kar oznacza dyskwalifikację zawodnika.

PROTESTY
SPORTOWE

DRAFTING

10 METRÓW
Na trasie rowerowej w wyścigu Age Group obowiązuje całkowity zakaz draftingu. Zakaz draftingu oznacza, że etap rowerowy
jest rozgrywany jako jazda indywidualna na czas. Każdy zawodnik powinien jechać sam od startu do mety etapu kolarskiego.
Osoba jadąca z tyłu powinna przez cały czas utrzymywać dystans 10 m licząc od przedniego koła zawodnika jadącego przed
nim do przedniego koła zawodnika jadącego z tyłu. W trakcie
manewru wyprzedzania zawodnik ma 20 sekund na jego zakończenie, czyli przejechanie obok zawodnika i odjechanie od
niego, tak aby osoba wyprzedzana nie znajdowała się w strefie
draftingu. Osoba mijana jest zobowiązana do zachowania stałej prędkości lub spowolnienia w trakcie, gdy inny zawodnik ją
wyprzedza.
Drafting dozwolony jest na odcinku wyjazdu i dojazdu do strefy
zmian (od belki do ronda oraz od ronda do belki), a także na nawrotach.

Wszelkie protesty dotyczące wyników i rywalizacji sportowej
należy składać wyłącznie na piśmie do biura zawodów w terminie 60 minut od momentu przekroczenia linii mety przez ostatniego zawodnika danego wyścigu. Złożenie protestu wiąże się
z koniecznością wpłaty kaucji w wysokości 100 złotych. Protesty
bez wpłaconej kaucji pozostaną bez rozpatrzenia.
Protesty rozpatruje Komisja Odwoławcza. Skład Komisji Odwoławczej zostanie podany podczas odprawy technicznej przed
zawodami.
W przypadku uznania protestu wpłacona kaucja podlega natychmiastowemu zwrotowi, w przypadku oddalenia protestu
wpłacona kaucja przepada.
Decyzja Komisji Odwoławczej jest ostateczna i zamyka dalszą
możliwość postępowania odwoławczego w kwestii rywalizacji
sportowej i wyniku zawodów.
Ograniczenie przełożenia dla kategorii młodzik (13-14 lat)
W wyścigu Mistrzostw Polski młodzików obowiązuje tzw. ograniczenie przełożenia co oznacza, że podczas jednego pełnego
obrotu korby rower może przebyć drogę długości maksymalnie
7,49 m. Sędziowie będą skrupulatnie sprawdzać przełożenia
wszystkich młodziczek i młodzików.
Wszystkich zawodników zachęcamy do poznania aktualnych
przepisów sportowych Polskiego Związku Triathlonu
(https://bit.ly/PZTri-rules)

W przypadku osób łamiących przepisy będą przez sędziów nakładane kary w postaci kartek:
•
niebieska kartka – dotyczy kary czasowej za drafting
•
żółta kartka – dotyczy upomnień za przewinienia
•
czerwona kartka – dotyczy dyskwalifikacji zawodnika

RUMIA MISTRZOSTWA POLSKI W DUATHLONIE

20

MAPA – PLAN SYTUACYJNY
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MAPA – ROWER/BIEG

KATEGORIA BIEG

ROWER

BIEG

MP AG
(+16 LAT)

5 km
(2 pętle)

20 km
(2 pętle)

2,5 km
(1 pętla)

MP MŁODZIKÓW
(13-14 LAT)

1,25 km
(1 pętla)

5,6 km
(1 pętla)

0,5 km
(1 pętla)

MP JUNOROW MŁODSZYCH
(15-17 LAT)

2,5 km
(1 pętla)

10,8 km
(2 pętle)

1,25 km
(1 pętla)

MP ELITY, MŁODZIEŻOWCÓW
I JUNIORÓW (+18 LAT)

5 km
(2 pętle)

21,2 km
(4 pętle)

2,55 km
(2 pętle)
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MIASTO GOSPODARZ

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

SPONSORZY GŁOWNI

OFFICIAL TIME KEEPER

SPONSORZY

PARTNERZY MEDIALNI

ORGANIZATORZY
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