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Welcome to the Family!



Witajcie w Gdańsku  
mieście wolności  
i solidarności!

Czy wiecie, że Gdańskowi w 2021 roku przypa-
dła w udziale nagroda dla najlepszej na świecie 
imprezy cyklu Challenge? To dla nas powód do 

radości i dumy, ale i zobowiązanie. Chcemy przesko-
czyć tę wysoko zawieszoną poprzeczkę. Mam nadzie-
ję, że szczególnie Wy, uczestnicy, docenicie nasze sta-
rania. 

W tym roku dołączą do naszej sportowej rodziny dzie-
ci, które zmierzą się w aquathlonie. Trzymamy kciuki 
za małych zawodników! A także za wszystkich ama-
torów i profesjonalistów, którzy podejmą wyzwanie 
zawodów Lotto Challenge Gdańsk 2022. Życzę powo-
dzenia na trasie, życiowych wyników oraz wielu do-
brych doświadczeń. 

Płyńcie, jedźcie i biegnijcie do mety – bez przeszkód.

A w czasie wolnym… Zachęcam do spacerów 
po naszym pięknym ponadtysiącletnim Gdańsku. 
Warto odwiedzić Muzeum Bursztynu w Wielkim Mły-
nie czy Europejskie Centrum Solidarności na terenach 
postoczniowych, gdzie rozpoczęła się największa po-
kojowa rewolucja społeczna powojennej Europy. Za-
bierzcie do domów dobre wspomnienia i wróćcie do 
nas wraz z bliskimi.

Niech zdarzy się Wam w Gdańsku dobry czas. Dla 
nas to najcudowniejsze miasto na świecie. Wierzymy, 
że i Wy je pokochacie!

Aleksandra Dulkiewicz 
prezydent Gdańska

Welcome to 
Gdańsk the city of 
freedom  
and solidarity!

Did you know that Gdańsk was awarded the ti-
tle of the world’s best Challenge Series event in 
2021? This is a cause of joy and pride for us, but 

also a great responsibility. We want to meet the high 
expectations. I hope that especially you, the partici-
pants, will appreciate our efforts.

This year, our sporting community will be joined by 
children who will compete in the aquathlon. We keep 
our fingers crossed for the young competitors! And 
also for all amateurs and professionals who will take 
part in the Lotto Challenge Gdańsk 2022. I wish you 
good luck on the course, personal best results and 
many good experiences.

Swim, drive and run to the finish line – without any 
problems.

And in your free time... I encourage you to take a walk 
around our beautiful Gdańsk, which is over a thousand 
years old. Visit the Amber Museum in the Great Mill 
or the European Solidarity Centre in the post-shipyard 
area, where the greatest peaceful social revolution of 
post-war Europe began. Take home good memories 
and come back to us with your loved ones.

May you have a good time in Gdańsk. For us it is the 
most wonderful city in the world. We believe that you 
will love it too!

Aleksandra Dulkiewicz 
The mayor of Gdańsk
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Drodzy Uczestnicy  
LOTTO Challenge 
Gdańsk Triathlon 
2022!

Zawody LOTTO CHALLENGE GDAŃSK rok temu 
dostarczyły nam niezapomnianych emocji, dla-
tego z przyjemnością zapraszamy ponownie 

na tę wyjątkową imprezę jako jej Partner Tytularny. To-
talizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, wspiera 
aktywność fizyczną na wielu płaszczyznach – jest więc 
dla nas powodem do radości fakt, że już od 2018 roku 
jesteśmy obecni również na wydarzeniach triathlono-
wych. 

Tegoroczne zmagania w urzekającej nadmorskiej scene-
rii ponownie będą źródłem wielu sportowych wrażeń. 
Różnorodność dystansów i form uczestnictwa sprawia-
ją, że triathlon jest na wyciągnięcie ręki zarówno dla 
fanów tej dyscypliny, jak i osób dopiero rozpoczynają-
cych swoją przygodę z triathlonem. Totalizator Sporto-
wy pragnie przekazać wszystkim uczestnikom czerw-
cowej imprezy wyrazy swojego uznania – są Państwo 
inspiracją i motywacją do działania! 

Życzymy wszystkim zawodnikom kumulacji sukcesów 
podczas LOTTO CHALLENGE GDAŃSK Triathlon 2022. 

Totalizator Sportowy 
właściciel marki LOTTO 

Partner Tytularny  

Dear participants 
of LOTTO Challenge 
Gdańsk Triathlon 
2022! 

T he LOTTO Challenge Gdansk competition pro-
vided us with unforgettable emotions a year 
ago, so we are pleased to invite you again to 

this unique event as its Title Partner. Totalizator Spor-
towy, the owner of the LOTTO brand, supports phys-
ical activity on many levels – it is therefore a great 
source of joy for us to have been present at triathlon 
events since 2018. 

This year’s competition in the captivating seaside 
scenery will be again the source of great sports 
experiences. The variety of distances and forms of 
participation means that the triathlon is within the 
reach of both the fans of this discipline and those 
who are just getting started. Totalizator Sportowy 
would like to express its appreciation to all partici-
pants of the June event – you are an inspiration and 
motivation! 

We wish all competitors an accumulation of success 
during the LOTTO CHALLENGE GDAŃSK Triathlon 
2022. 

Totalizator Sportowy  
owner of the LOTTO brand  

Title partner
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Szanowni Państwo!

Serdecznie witam wszystkich uczestników zawo-
dów triathlonowych CHALLENGE Gdańsk 2022 
na pięknej i gościnnej ziemi pomorskiej w jej sto-

licy.  Pierwsza edycja tej imprezy w roku 2021 spotkała 
się ze znakomitym przyjęciem uczestników i zdobyła 
prestiżową nagrodę RACE OF THE YEAR 2021 dla naj-
lepszych zawodów na świecie spośród 33 imprez, roz-
grywanych w 27 krajach na 5 kontynentach.

Daje to gwarancję, że również tegoroczna edycja zo-
stanie przeprowadzona sprawnie i bezpiecznie, ku za-
dowoleniu zawodników oraz publiczności. 

Mam nadzieję, że przy okazji rywalizacji sportowej 
będą mogli Państwo poznać także piękno naszego 
województwa, jego zabytki, historię i spróbować wy-
jątkowej kuchni regionalnej. 

Organizatorom dziękuję za trud włożony w przepro-
wadzenie imprezy,  a uczestnikom życzę, by na długo 
pozostała w ich pamięci. Niech zwyciężają najlepsi!

Mieczysław Struk 
Marszałek Województwa Pomorskiego

Ladies and 
Gentlemen!

I cordially greet all participants of the CHALLENGE 
Gdansk 2022 triathlon competition in the beauti-
ful and hospitable capital of the Pomorskie region. 

The first edition of this event in 2021 was very well re-
ceived by participants and won the prestigious RACE 
OF THE YEAR 2021 award for the best competition in 
the world out of 33 events, held in 27 countries on 5 
continents.

This guarantees that this year’s edition will also be 
carried out efficiently and safely, to the satisfaction of 
the players and the audience.

I hope that during the sports competition you will also 
be able to get to know the beauty of our voivodeship, 
its monuments, history and try unique regional cuisi-
ne.

I would like to thank the organizers for the effort put 
into organizing the event, and I wish the participants 
that it will remain in their memory for a long time. Let 
the best win!

Mieczysław Struk 
Marshal of the Pomorskie Voivodeship
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Drodzy Zawodnicy! 

Witamy w Challenge Family, witamy na LOT-
TO Challenge Gdańsk! Po długim okresie 
przygotowań i treningów nadszedł już pra-

wie dzień wyścigu. Jesteście w przededniu tego, co 
może stać się największym sportowym wyzwaniem 
Waszego życia. Pragnę podkreślić, że zrobimy wszyst-
ko, co w naszej mocy, aby pomóc Wam zrealizować 
Wasze marzenia. Sportowo oczywiście musicie to zro-
bić sami, ale my zrobimy wszystko, aby Wasz pobyt 
był przyjemniejszy, a wyścig niezapomniany. Nazywa-
my to: #AllAboutTheAthlete! 

To dla nas wiele znaczy, że zapisaliście się na nasze za-
wody. Dziękujemy za zaufanie do Challenge Family. Cza-
sy są trudne. Po dwóch latach wszyscy zaczęliśmy wła-
śnie wracać z pandemii, kiedy zaczął się nowy kryzys w 
sąsiednim kraju, który ma duży wpływ na życie codzien-
ne, zwłaszcza w Polsce. Ale razem jesteśmy silniejsi i ra-
zem możemy pokazać, jak ważne jest zjednoczenie. 

Jesteśmy rodziną z tą samą pasją – triathlonem – i tymi 
samymi wartościami. I tak też odnosimy się do nasze-
go zespołu organizacyjnego w Gdańsku. Chciałbym 
podziękować Leszkowi Paszkowskiemu i Adamowi 
Greczyło oraz ich bardzo doświadczonemu zespoło-
wi za ciężką pracę, jaką wykonali w ciągu ostatnich 
miesięcy – wraz ze sponsorami i partnerami – aby 
zaoferować Wam niezapomniany wyścig. Bezpiecz-
ny i profesjonalny, a także zabawny wyścig. Oddany 
zespół dołożył wszelkich starań, aby zorganizować 
zawody zgodnie z najwyższymi standardami, a wielu 
wolontariuszy czeka na Wasze ciepłe powitanie. Ży-
czę wszystkiego najlepszego! Cieszcie się wyścigiem! 

Powodzenia w ostatnich przygotowaniach i… 
#SeeYouAtTheFinishLine!

Jort Vlam 
Challenge Family CEO

Dear athletes!

Welcome to Challenge Family, welcome to 
LOTTO Challenge Gdansk! After a long pe-
riod of preparation and trainings, it’s al-

most race day now. You are on the eve of what may 
become the biggest sporting challenge of your life. I 
would like to express that we will do everything we 
can, to help you achieving your dreams. Sports-wise 
of course you have to do it yourself, but for the rest 
we will do everything to make your stay more ple-
asant and your race unforgettable.  As we say: it’s 
#AllAboutTheAthlete!

It means a lot to us that you have signed up for our 
race. Thank you for your trust in Challenge Family. Ti-
mes are difficult. After two years we all just started to 
come back from the pandemic, when a new crisis in 
a neighbouring country started. With a big impact on 
daily life especially in Poland as well. But together we 
are stronger, and together we can show the importan-
ce of uniting. 

We are as a family with the same passion – triathlon 
– and the same values. And that is also how we relate 
to our organizing team here in Gdansk. I want to thank 
Leszek Paszkowski and Adam Greczyło and his highly 
experienced team for all the hard work they did in the 
past months – together with sponsors and partners – 
to offer you a memorable race. A safe and professional 
race, and also a fun race. The dedicated team did their 
utmost to organize against the highest standards, and 
hundreds of volunteers are looking forward to give 
you a warm welcome. So I wish you all the best and 
enjoy the race! 

Good luck with your final preparations and… 
#SeeYouAtTheFinishLine!

Jort Vlam 
Challenge Family CEO
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Drodzy Zawodnicy 

Witam w mieście Gdańsk! Mieście, w któ-
rym rozpoczynałem swoją sportową karie-
rę zwieńczoną Mistrzostwem Olimpijskim 

w Pekinie w 2008 roku. 

Wiem czym jest rywalizacja i ciężki trening. Dlatego 
z wielkim szacunkiem wypatruję w Gdańsku najlep-
szych zawodników tej trudnej dyscypliny, którą jest 
triathlon. 

Dzisiaj, kiedy pracuję dla tego miasta bardzo cieszą 
mnie takie wydarzenia jak LOTTO Challenge Gdańsk, 
które są sportową wizytówką Gdańska. Wizytówką, 
która w roku 2021 została uznana za najlepszą na świe-
cie! 

Olbrzymią radością są dla mnie również absolutni 
amatorzy triathlonu, którzy pokonują każdego dnia 
swoje słabości i uprawiają tą wymagającą dyscyplinę 
sportu. Szczególnie gorąco witam, tych którzy wybrali 
Gdańsk na miejsce swojego triathlonowego debiutu. 
Gwarantuję, że towarzyszące temu emocje pozostaną 
z Wami na zawsze. 

Życzę Wam niezapomnianych wrażeń i wielu emo-
cji oraz osiągnięcia oczekiwanych wyników podczas 
LOTTO Challenge Gdańsk!

Adam Korol 
Dyrektor Biura  

Prezydenta Miasta Gdańska  
ds. Sportu

Dear Athletes

Welcome to the city of Gdańsk! The city 
where I started my sports career crowned 
with the Olympic Championships in Beijing 

in 2008.

I know what competition and hard training are. 
Therefore, with great respect, I look for the best ath-
letes of this difficult discipline in Gdańsk, which is tri-
athlon.

Today, when I work for this city, I am very hap-
py with events such as LOTTO Challenge Gdańsk, 
which are the sporting showcase of Gdańsk. A 
showcase that was recognized as the best in the 
world in 2021!

Absolute amateurs of the triathlon are also a great 
joy for me, as they overcome their weaknesses every 
day and practice this demanding sport discipline. I 
especially warmly welcome those who chose Gdańsk 
as the place of their triathlon debut. I guarantee that 
the accompanying emotions will stay with you for-
ever.

I wish you unforgettable impressions and a lot of 
emotions as well as achieving the expected results 
during the LOTTO Challenge Gdańsk!

Adam Korol 
Director of the Office  

of the Mayor of Gdańsk  
for Sports
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Drogie Zawodniczki, drodzy Zawodnicy, 
witam Was podczas Lotto Challenge 
Gdańsk 2022!

Wiele z Was startowało już w naszych zawo-
dach w poprzednich latach, zarówno przed, 
jak i po dołączeniu do rodziny Challenge, 

natomiast część z Was jest z nami po raz pierwszy. 
Wszystkim Wam chcę życzyć udanego startu, oraz 
osiągnięcia lub poprawienia zakładanych wyników. 

Szczególnie cieszę się, że do rodziny Challenge dołą-
czyli w tym roku najmłodsi sportowcy poprzez Trefl 
Aquathlon Gdańsk. Dzieci to nasza przyszłość i za-
szczepianie w nich ducha sportowej rywalizacji jest 
nie tylko początkiem procesu kształtowania ich oso-
bowości, ale i ogromną inwestycją w przyszłość. Przy-
szłość Gdańska, Polski, Europy i świata. 

To, co od samego początku wyróżniało najpierw Triathlon 
Gdańsk, a następnie Lotto Challenge Gdańsk, to unikalna 
trasa, ukazująca zalety naszego Miasta w okresie letnim. 
Start na plaży Kąpielisk Miejskich w Gdańsku, pływanie 
w wodach Bałtyku, rowerowy przejazd koło burszty-
nowego stadionu piłkarskiego na Letnicy, a także bieg 
po Parku im. Ronalda Reagana, z metą na odnowionym 
molo w Brzeźnie, powinny zadowolić wszystkich miłośni-
ków sportowych wyzwań na wysokim poziomie. Zarów-

no trasa sprintu jak i dystansu Średniego, podobnie jak 
wyzwanie postawione przed uczestnikami Trefl Aquathlo-
nu, nie tylko dostarczą zawodnikom wielu pozytywnych 
emocji, a także pchną ich w kierunku pokonywania wła-
snych ograniczeń. 

W Gdańskim Ośrodku Sportu pamiętamy też o spra-
wach ważnych, a za taką uważamy ekologię. Lotto 
Challenge Gdańsk przeprowadzimy w sposób jak 
najbardziej przyjazny środowisku, a sportową impre-
zę chcemy potraktować również jako okazję, żeby 
o postawach pro-ekologicznych przypominać nie tyl-
ko przedstawicielom najmłodszych pokoleń, ale także 
wszystkim zawodnikom i kibicom, tworzącym to wy-
darzenie. 

Płyńcie bezpiecznie, wytrwale pokonujcie kilometry 
na rowerze, biegnijcie szybko i równym tempem. Po-
wodzenia na trasie Lotto Challenge Gdańsk – my obie-
cujemy zrobić wszystko, żeby pomóc Wam osiągnąć 
jak najlepszy wynik!

Leszek Paszkowski  
Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
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Dear competitors, welcome to  
Lotto Challenge Gdańsk 2022!

Many of you have already competed in our 
events in previous years, both before and after 
joining the Challenge family, while some of you 

are with us for the first time. I want to wish you all a 
successful start, and achievement or improvement of 
your desired results.

I am especially glad that the youngest athletes have 
joined the Challenge family this year through Trefl 
Aquathlon Gdańsk. Children are our future and instill-
ing in them the spirit of sports competition is not only 
the beginning of the process of shaping their person-
ality, but also a huge investment in the future. The fu-
ture of Gdańsk, Poland, Europe and the world.

What has distinguished first Triathlon Gdańsk and 
then Lotto Challenge Gdańsk from the very begin-
ning is the unique course, showing the advantag-
es of our City in the summer time. The start on the 
beach of the Municipal Swimming Pools in Gdańsk, 
swimming in the waters of the Baltic Sea, cycling 
near the amber football stadium in Letnica, and the 
run through the Ronald Reagan Park with the finish-
ing line at the renovated pier in Brzeźno should sat-

isfy all enthusiasts of high level sports challenges. 
Both the Sprint and Middle distance courses, as well 
as the challenge set for the Trefl Aquathlon partici-
pants, will not only provide the competitors with a 
lot of positive emotions, but also push them to face 
their own limits.

At the Gdańsk Sports Centre we also remember about 
important matters, and we consider ecology to be 
such. We will conduct Lotto Challenge Gdańsk in the 
most environmentally friendly way possible, and we 
also want to treat this sports event as an opportunity 
to remind not only the representatives of the young-
est generations, but also all the competitors and fans 
who contribute to the event, about environmentally 
friendly attitudes.

Swim safely, cycle persistently, run fast and at an 
even pace. Good luck on the Lotto Challenge Gdańsk 
course – we promise to do everything to help you 
achieve the best possible result!

Leszek Paszkowski 
Director of the Gdańsk Sports Centre
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Szanowni Zawodnicy 
Witam na LOTTO Challenge Gdańsk 2022! Za-

wody Challenge Family po raz drugi goszczą 
w mieście wolności i solidarności, a impreza 

w roku 2021 została uznana za najlepszą na świecie! 
Tegoroczną edycją oczywiście chcemy udowodnić, 
że to prestiżowe wyróżnienie nie zostało przyznane 
przez przypadek. 

Wracając do nagrody Race of The Year 2021 chciał-
bym serdecznie podziękować wszystkim instytucjom 
i osobom, które przyczyniły się do sukcesu pierwszej 
edycji naszych zawodów. Nie byłoby tej imprezy bez 
dwóch najważniejszych partnerów Totalizatora Spor-
towego oraz miasta Gdańsk. Olbrzymie podziękowa-
nia należą się wszystkim osobom odpowiedzialnym za 
sport w Gdańsku, w szczególności dyrektorowi Ada-
mowi Korolowi oraz całemu zespołowi Gdańskiego 
Ośrodka Sportu z dyrektorem Leszkiem Paszkowskim 
na czele. 

W tym roku do Gdańska powraca tak lubiany przez 
Was dystans olimpijski, nowością będzie również ry-

walizacja najmłodszych podczas zawodów Trefl Aqu-
athlon, które odbędą się w piątek. 

Edycja 2022 to również zwrot w stronę ekologii, sta-
ramy się na ile to możliwe wdrażać podczas naszej 
imprezy rozwiązania ekologiczne. Numery startowe 
drukujemy na ekologicznym papierze, na bufetach 
zrezygnowaliśmy z plastikowych kubków, na trasie ko-
larskiej poprowadzą Was auta elektryczne, wreszcie 
podczas ceremonii dekoracji otrzymacie drewniane, 
ekologiczne statuetki. 

Życzę Wam rezultatów na miarę oczekiwań oraz wspa-
niałych wspomnień i nowych przyjaźni podczas naszej 
imprezy. Pamiętajcie, że hasło naszego Partnera Tytu-
larnego mówi, że wygrywanie daje radość, Wy stając 
na starcie LOTTO Challenge Gdańsk już wygraliście ze 
swoimi słabościami. 

Do zobaczenia na mecie! 
Adam Greczyło 

Dyrektor Zawodów LOTTO Challenge Gdansk
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Dear Athletes 
Welcome to LOTTO Challenge Gdańsk 2022! 

The Challenge Family competition is ho-
sted in the city of freedom and solidarity 

for the second time, and the event in 2021 was re-
cognized as the best in the world! With this year’s 
edition, of course, we want to prove that this presti-
gious award was not awarded by accident.

Coming back to the Race of The Year 2021 award, I 
would like to thank all institutions and people who 
contributed to the success of the first edition of 
our competition. This event would not be possible 
without the two most important partners of Totali-
zator Sportowy and the city of Gdańsk. A huge thank 
you to all those responsible for sport in Gdańsk, in 
particular to director Adam Korol and the entire team 
of the Gdańsk Sports Center headed by Leszek Pasz-
kowski.

This year, the Olympic distance you like so much re-
turns to Gdańsk, and the competition of the youn-

gest during the Trefl Aquathlon competition, which 
will take place on Friday, will also be a novelty.

The 2022 edition is also a shift towards ecology, we 
try to implement ecological solutions during our 
event as much as possible. We print the starting bibs 
on ecological paper, we give up on plastic cups on 
the buffets, electric cars will guide you along the 
cycling route, and finally, during the award ceremo-
ny, you will receive ecological wooden statuettes.

I wish you the results that meet your expectations 
and great memories and new friendships during our 
event. Remember that the slogan of our Titular Part-
ner says that winning is fun, you have already won 
with your weaknesses when you stood at the start of 
the LOTTO Challenge Gdańsk.

See you at the finish line! 
Adam Greczyło 

LOTTO Challenge Gdansk Race Director

16

LOTTO Challenge Gdańsk Triathlon 2022





Gdańsk to miasto wyjątkowe. Miasto z ponad 1000 
letnią tradycją. Z historią tak bogatą, że starczy-
łoby jej na obdzielenie kilku innych, porówny-

walnych wielkością miast. Jednocześnie goście, którzy 
tłumnie przybywają każdego roku, podkreślają unikalny 
charakter Gdańska – panuje tu niepowtarzalna atmosfe-
ra, dodatkowo świadcząca o wyjątkowości miasta.

TROCHĘ FAKTÓW

Gdańsk to stolica aglomeracji liczącej ponad 1 mln 
ludzi. Wraz z Sopotem i Gdynią tworzy Trójmiasto. 
Umiejscowienie przy ujściu Wisły uczyniły z Gdań-
ska, już w średniowieczu, jednego z najważniejszych 
członków Hanzy oraz sprawiło, że był grodem nie-
zwykle, jak na tamte czasy, bogatym. Choć historia 
nie oszczędzała Gdańska, to po każdej katastrofie 
naturalnej, wojnie czy pożarze, miasto zawsze się od-
budowywało. Powstawało niczym Feniks z popiołów. 
To przecież w Gdańsku rozpoczęła się II Wojna Świa-
towa. To w Gdańsku wyrwano pierwszą cegłę z Muru 
Berlińskiego, a Solidarność zapoczątkowała upadek 
reżimów komunistycznych w całej Europie Środko-
wej. Czas, obfitujący w tak liczne wydarzenia, kształ-
tował na przestrzeni wieków charakter mieszkańców 
Gdańska. Mimo zawirowań i migracji, dziś wciąż Gdań-
szczanie to ludzie ponad wszystko ceniący wolność, 
otwartość i możliwość wyrażania własnych opinii. 
Mają odwagę głośno mówić„Nie” nawet w obliczu 
najbardziej niesprzyjających okoliczności.

DLA TURYSTÓW (I NIE TYLKO)

Gdańsk to także bardzo popularny kierunek turystycz-
ny. Położony na wybrzeżu Bałtyku, pełen wspaniałych 
gotyckich budowli, zabytkowych kościołów, interesu-

jących muzeów i urokliwych, pełnych bursztynu uli-
czek, Gdańsk niezmiennie zachwyca i fascynuje. Jego 
symbol – Bóg Mórz – Neptun, każdego roku spogląda 
ze swojego cokołu na ponad 3,5 mln osób, które od-
wiedzają stolicę Pomorza.

O sile oferty Gdańska decydują jego liczne atrak-
cje. Wśród nich, tak ikoniczne i popularne miejsca 
jak Europejskie Centrum Solidarności wybudowane 
w miejscu, gdzie w czasach komunizmu narodziła się 
największa społeczna inicjatywa w Polsce – Solidar-
ność. Ogromna wystawa przeprowadza gości przez 
okres walki Polaków z opresyjnym, komunistycznym 
reżimem. Zaledwie kilkaset metrów dalej znajdzie-
my budynek Muzeum II Wojny Światowej. Wbity 
w ziemie kształt, wyglądający niczym gigantyczny 
kawałek szkła, kontrastuje z okolicznymi zabudowa-
niami. Wewnątrz zobaczymy ekspozycję obrazowo 
przedstawiającą dzieje najstraszniejszego konfliktu 
w dziejach ludzkości. Jeśli udamy się na Westerplat-
te, będziemy mogli na własne oczy zobaczyć miej-
sce heroicznego oporu polskiego garnizonu wobec 
niemieckich najeźdźców we wrześniu 1939. Tym sa-
mym zobaczymy miejsce, w którym rozpoczęła się 
II Wojna Światowa.

Idąc dalej mijamy nowoczesną, zwodzoną kładkę 
na Wyspę Ołowiankę na której króluje majestatyczny 
budynek Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, a następnie 
wchodzimy do Głównego Miasta – pełnego sklepi-
ków, kawiarni, restauracji, pięknych kamienic i urokli-
wych uliczek. To właśnie tam znajdziemy tak wspaniałe 
i symboliczne obiekty jak Fontanna Neptuna, Bazylika 
Mariacka, Dwór Artusa, Dom Uphagena, Ratusz Głów-
nego Miasta i wspaniałe bramy miejskie. Jedną z nich 
jest Żuraw – będący jednocześnie największym i najstar-
szym średniowiecznym, zachowanym dźwigiem porto-
wym Europy.  c.d.

Gdańsk – ponad  
1000 lat historii
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c.d.
To jednak nie wszystko. Nieopodal znajduje się ma-
sywna, czarna bryła Gdańskiego Teatru Szekspirow-
skiego, gdzie grane są sztuki Williama Szekspira. 
Główne Miasto to serce prawdziwe serce Gdańska 
z niepowtarzalnym charakterem i unikalną atmosferą. 
Kiedy zapoznamy się z tą częścią miasta warto wybrać 
się do Oliwy, gdzie w otoczeniu pięknego parku znaj-
duje się majestatyczna Katedra Oliwska. Znajdziemy 
w niej min. potężne organy, których dźwięk budzi za-
chwyt od ponad 230 lat!

BOGATA OFERTA  
KULTURALNA I ROZRYWKOWA

Co roku w Gdańsku odbywa się jedna z największych 
plenerowych imprez Europy – Jarmark św. Dominika 
– wydarzenie z 761 letnią tradycją. Dodatkowo, war-
to wspomnieć Międzynarodowy Zlot Żeglarski Baltic 
Sail, Festiwal Teatrów Plenerowych FETA, Festiwal 
Mozartiana, piękny Jarmark Bożonarodzeniowy oraz 
wiele innych, mniejszych, ale równie atrakcyjnych 
wydarzeń. Miłośników muzyki niezmiennie przycią-
gają liczne koncerty, w tym gwiazd światowego for-
matu. 

Przy tym ogromie atrakcji nie możemy jednak zapomi-
nać, że Gdańsk jest miastem mocno związanym z mo-
rzem. Warto więc podczas swojego pobytu odwiedzić 
jedną z licznych, szerokich i piaszczystych plaż, pospa-
cerować po Molo w Brzeźnie albo opłynąć w rejs stat-
kiem Białej Floty.

TERAŹNIEJSZOŚĆ  
TO ROZWÓJ

Przy całej atrakcyjności turystycznej Gdańska, na nie-
spotykaną wcześniej skalę, powstają w nim nowocze-
sne centra biurowe i technologiczne, a największe 
światowe koncerny lokują tu swoje oddziały i biura.

Rozwijający się dynamicznie port lotniczy im. Le-
cha Wałęsy oferuje coraz więcej bezpośrednich lo-
tów do najważniejszych Europejskich miast (m.in. 
Monachium, Hamburga, Dortmundu, Kolonii czy 
Frankfurtu), a sieci drogowa i kolejowa zapewniają 
bezpieczne i szybkie połączenie z południem Polski 
i zachodnią Europą.

Co ważne zwłaszcza dla turystów: w Gdańsku już teraz 
działa 60 hoteli, a łącznie z pensjonatami i hostelami, 
do dyspozycji gości jest ponad 20.000 miejsc noclego-
wych!

Współczesny Gdańsk to nowoczesna, europejska me-
tropolia, gospodarka oparta na wiedzy, prężnie roz-
wijające się centrum kultury, nauki, rozrywki i sportu, 
atrakcyjna destynacja turystyczna i światowa stolica 
bursztynu.

STOLICA AGLOMERACJI

Jak już wspomnieliśmy, Gdańsk to stolica dużej aglo-
meracji. Wspólnie z Sopotem i Gdynią tworzy Trójmia-
sto, które liczy sobie 760.000 mieszkańców. One także 
mają wiele do zaoferowania turyście. Sopot nie bez 
powodu nazywany jest rozrywkowym centrum Trój-
miasta. Znajdziemy tam niezliczone puby, restauracje 
i kluby, czynne często przez całą dobę. Sopot może się 
także pochwalić kultowym deptakiem

„Monciakiem”. Dzięki niemu i najdłuższemu, drewnia-
nemu molo w Europie (511 m) Sopot często nazywany 
jest letnią stolicą Polski. W Gdyni z kolei znajdziemy 
Oceanarium z setkami morskich stworzeń oraz fascy-
nujące statki – muzea: Dar Pomorza oraz autentyczny 
uczestnik walk II Wojny Światowej, niszczyciel ORP 
Błyskawica. Warto także wybrać się do muzeum emi-
gracji, przedstawiającego trudne losy wysiedlonych.

Nie tylko Trójmiasto, ale całe Pomorze to miejsca nie-
zwykle atrakcyjne turystycznie. Często nawet sami 
mieszkańcy nie znają wszystkich interesujących miejsc. 
Przecież zaledwie 50 km od Gdańska znajduje się naj-
większy (powierzchniowo) zamek świata – Krzyżacka 
twierdza w Malborku. Region Kaszub oferuje tradycyjną 
kuchnię i serdeczna gościnność pośród niezliczonych, 
malowniczych wzgórz, czystych jezior i gęstych, starych 
lasów.

Perłą w tej wspaniałej koronie Pomorza jest Gdańsk 
- miasto, gdzie każdy znajdzie dla siebie „to coś” i do 
którego chętnie powróci.

Przekonajcie się sami!
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Gdańsk is a unique city with over 1000 years of tra-
dition. Its history is so rich that it could be divi-
ded between other cities of comparable size. At 

the same time guests who come here in great numbers 
every year emphasize the special character of Gdańsk – 
it has the extraordinary atmosphere which additionally 
proves the city’s originality.

SOME HISTORICAL DATA

Gdańsk is the capital of the agglomeration with over 
one million residents. Together with Sopot and Gdy-
nia it forms Tricity. Thanks to the location near the 
Vistula River estuary Gdańsk was one of the most im-
portant members of the Hanseatic League even back 
in the Middle Ages, as well as made it to be a very 
rich city from early on. In spite of having been af-
fected by many historical events, the city has been 
always rebuilt. It rose like a phoenix from the ashes 
everytime a natural disaster, war or fire happened. 
World War II started right here in Gdańsk. It was in 
Gdańsk that the first brick from the Berlin Wall was 
“pulled out” and “Solidarity” trade union triggered 
the collapse of the communist regimes in Central Eu-
rope. The numerous events over time have shaped 
the characters of Gdańsk residents. Despite all the 
turmoil and migrations, the locals still value freedom, 
openness and the right to express their opinion. They 
have the courage to say “no” even under the most 
unfavourable circumstances.

NOT ONLY FOR TOURISTS

Gdańsk is also a very popular tourist destination. Lo-
cated on the Baltic coast, full of magnificent Gothic 
buildings, historic churches, interesting museums and 
charming, filled with amber streets, Gdansk invariably 
impresses and fascinates. Its symbol, god of the sea 
Neptune, looks from his pedestal at over 3,5 million 
people who visit the capital of Pomerania every year.

Gdańsk’s numerous attractions determine its popu-
larity. One of the attractions is European Solidarity 
Centre built in the place where during the communist 
era the biggest social initiative in Poland was started 
– “Solidarity”. A huge exhibition presents Poles’ strug-
gle against the oppressive communist regime. Only a 
few hundred meters away there is the Museum of the 
Second World War. The building looks like a gigantic 
piece of glass stuck in the ground, which contrasts 
with the neighbouring buildings. Inside we will see an 
exhibition which graphically depicts the history of the 
most horrible conflict in the history of humanity. Go-
ing further we pass a modern lift bridge to Ołowianka 
island where the majestic building of the Polish Baltic 
Philharmonic is situated. Next we enter the Main City 
with its shops, cafes, restaurants, beautiful tenements 
and charming streets. It is right here that we can find 
all the wonderful and symbolic city objects: Neptune’s 
Fountain, St. Mary’s Church, Artus Court, Uphagen’s 
House, Gdańsk Town Hall, and the magnificent city 
gates. However, it’s not the end.  contd.

Gdańsk – over  
1000 years of history
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contd.
Nearby there is a massive black cubic building of the 
Gdańsk Shakespeare Theatre where the English play-
wright’s works are staged. The Main City is the true 
heart of Gdańsk thanks to its remarkable character and 
atmosphere. After getting acquainted with this part of 
the city, it is worth to visit the majestic Oliwa Cathe-
dral situated in a beautiful park. Inside the cathedral 
we can admire huge pipe organs which sound has 
been making an impression for over 230 years!

Despite of all these attractions, most of all Gdańsk is 
a city strongly connected with the sea. During your 
stay we highly recommend to visit one of the several 
wide sandy beaches, stroll on the Brzeźno pier, or take 
a cruise on one of the White Fleet ships. If you go to 
Westerplatte, you will be able to see with your own 
eyes a place of heroic resistance of the Polish garrison 
against German invaders in September 1939, thus see 
the place where World War II started.

THE PRESENT EQUALS 
DEVELOPMENT

With all the tourist appeal of Gdańsk what is new is 
the emergence of modern shopping and technolo-
gical centres on an unprecedented scale. Also, the 
world’s largest corporations locate here their branch 
businesses and offices. Gdańsk Lech Wałęsa Airport is 
constantly and dynamically growing – it offers more 
and more direct flights to the most important Europe-
an cities (including Munich, Hamburg, Dortmund, Co-
logne and Frankfurt), while the road and rail networks 
provide a safe and fast connection to southern Poland 
and western Europe.

What is important, especially for tourists: there are 
already 60 hotels in Gdańsk. If you also take into ac-
count guest houses and hostels, you get 20,000 sleep 
options to choose from!

Contemporary Gdańsk is a modern European metro-
polis with the economy based on knowledge, rapidly 
growing cultural, scientific, entertaiment and sport 
centre, popular tourist attraction and the world’s ca-
pital of amber.

THE CAPITAL OF THE 
AGGLOMERATION

As mentioned before, Gdańsk is the capital of a lar-
ge agglomeration. Together with Sopot and Gdynia it 
forms Tricity, which has 756,000 inhabitants. The other 
two cities have a lot to offer too. Sopot is known as 
an entertainment centre of Tricity. There are countless 
pubs, restaurants and clubs, often open 24 hours a 
day. The famous promenade, “Monciak”, is located in 
Sopot. The city is also called the summer capital of Po-
land thanks to the longest wooden pier in Europe (511 

meters) and the promenade. In Gdynia we can find the 
Oceanarium with hundreds of sea creatures and ama-
zing ships – Dar Pomorza (Gift of Pomerania) and the 
ORP Błyskawica destroyer. The Emigration Museum is 
another place worth a visit – it presents difficult fates 
of displaced people throughout the history.

It’s not only Tricity, but the whole Pomeranian Region 
that is attractive for tourists. Even the residents often 
don’t know about all the interesting places. After all, 
the world’s biggest (as far as surface area is concer-
ned) castle, the Teutonic fortress in Malbork, is situ-
ated only about 50 kilometers away from Gdańsk. The 
Kashubian region offers traditional cuisine and warm 
hospitality among its countless picturesque hills, cle-
an lakes and old dense forests.

The pearl in this magnificent crown of Pomerania is 
Gdańsk – a city where everyone will find something 
special and will gladly come back.

See for yourselves!
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We will cover this spectacular race so after the finish 

you will find race reports and interviews on our website!

WWW.TRI-TODAY.COM
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Informacje dla zawodników
BIURO ZAWODÓW

• Piątek 17 czerwca 2022 – 12:00 – 20:00
• Sobota  18 czerwca 2022 – 10:00 – 20:00
Biuro zawodów znajduje się na plaży Gdańsk – Brzeźno 
po lewej stronie molo w namiocie targowym
Do odebrania pakietu niezbędny jest:
• dokument ze zdjęciem
• podpisanie oświadczenia dostępnego  

w biurze zawodów

SZTAFETY
Pakiet startowy (numery, naklejki, upominki) może 
odebrać dowolny uczestnik sztafety. 
Każdy z uczestników sztafety musi jednak pojawić 
się w biurze zawodów w celu odbioru opasek 
upoważniających do wstępu na teren imprezy. Może to 
zrobić w dowolnym momencie, nie jest konieczne aby 
wszyscy przychodzili razem. 

EXPO 
• Piątek 17 czerwca 2022 – 12:00 – 20:00
• Sobota 18 czerwca 2022 – 8:00 – 20:00
• Niedziela 19 czerwca 2022 – 8:00 – 14:00

WPROWADZANIE ROWERÓW
Dystans Sprint i Olimpijski:  
Piątek 17 czerwca 2022 – 12:00 – 20:00
Sobota 18 czerwca 2022 – 6:00 – 7:30

Dystans Średni:
Sobota, 18 czerwca 2021 – 16:00 – 20:30
Na wejście do strefy zmian zawodnicy muszą posiadać:
• sprawny rower z naklejonymi numerami  

na sztycy podsiodłowej
• kask z naklejonymi numerami
• opaskę na ręku

DZIEŃ ZAWODÓW
Godziny otwarcia strefy zmian:
• Dystans Sprint i Olimpijski: 

Sobota 18 czerwca 2022 – 6:00 – 7:30
• Dystans Średni: 

Niedziela 19 czerwca 2022 – 6:00 – 7:30

FORMUŁA STARTU
Sprint i Olimpijski
rolling start 6 zawodników co 10 sekund
8:00  START, dystans Sprint (solo + sztafety)
10:00   START, dystans Olimpijski (solo + sztafety)
Dystans Średni
Zawodnicy PRO Mężczyźni i Kobiety 
• start wspólny odpowiednio  

o godzinie 8:00 i 8:02

Age Group 
• rolling start 4 zawodników co 10 sekund  

od godziny 8:12

PUNKTY ODŻYWCZE
Sprint:
• 1 punkt odżywczy na etapie biegowym

Olimpijski: 
• 1 punkt odżywczy na etapie rowerowym
• 2 punkty odżywcze na etapie biegowym

Dystans Średni:
• 6 punktów odżywczych na etapie rowerowym  

(2 km, 16 km, 33 km, 47km, 64 km, 78 km), 
• 8 punków odżywczych na etapie biegowym 

oddalonych od siebie o około 2,5 km

ODBIÓR ROWERÓW  
ZE STREFY ZMIAN

Dystans Sprint i Olimpijski: 
18 czerwca 2022 od godziny 13:00 do 14:00
Dystans Średni:
19 czerwca 2022 od godziny 14:00 do 17:00
Do odbioru roweru niezbędne są opaska na rękę oraz 

numer startowy.  

CO WARTO WIEDZIEĆ?
• używanie jakichkolwiek urządzeń elektronicznych oraz 

odbiorczo – nadawczych takich jak iPody, telefony, 
MP3, itp. jest zabronione i grozi dyskwalifikacją

• korzystanie z pomocy kibiców oraz ich asysty grozi 
dyskwalifikacją zawodnika

• wbieganie na metę w towarzystwie dzieci i bliskich 
jest zakazane

WYNIKI NA ŻYWO
Wyniki na żywo dostępne będą na stronie  
www.sts-timing.pl

TRANSMISJA TV
Transmisja telewizyjna z niedzielnego wyścigu dostępna 
będzie na platformie Vimeo na kanale Challenge Poland. 
Niedzielne studio podczas zawodów poprowadzą Kamil 
Gapiński i Marcin Waniewski. 

KOSZULKI FINISZERA  
I MEDALE

Medale wręczane będą bezpośrednio po przekroczeniu 
linii mety, natomiast koszulki finiszera będą dostępne 
w strefie finiszera w oznaczonym namiocie. 
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Useful information for athletes
RACE OFFICE

• Friday 17 June 2022 – 12:00 – 20:00
• Saturday 18 June 2021 – 10:00 – 20:00
Race office is located at the  
Gdansk – Brzeźno beach on the left side from  
the Pier. 

To collect your race pack you will need to:
• show your ID with photo
• sign printed declaration

EXPO ZONE 
• Friday 17 June 2022 – 12:00 – 20:00
• Saturday 18 June 2022 – 8:00 – 20:00
• Sunday 19 June 2022 – 8:00 – 16:00

BIKE CHECK-IN
Sprint and Olympic distance:  
Friday 17 June 2022 – 12:00 – 20:00 
Saturday  18 June 2022 – 6:00 – 7:30

Middle distance: 
Saturday 18 June 2022 – 16:00 – 20:30
At the entrance to transition zone athletes must have:
• bike – in safe and working order and with race 

number sticker attached
• helmet with your race number
• wrist band on your hand

RACE DAY
Transition zone opening hours:
• Sprint and Olympic distance: 

Saturday 18 June 2022 – 6:00 – 7:30
• Middle distance: 

Sunday 19 June 2022 – 6:00 – 7:30

START FORMAT
Sprint and Olympic distance
rolling start 6 athletes every 10 seconds
8:00  Sprint distance (individual + relays)
10:00  Olympic distance (individual + relays)

Middle distance
PRO Men and PRO Women  
• gun start at 8:00 (PRO M)  

and 8:02 (PRO W)
Age Group 
• rolling start 4 athletes every 10 seconds  

starting at 8:12

AID STATIONS
Sprint distance:
• 1 aid station at run course

Olympic distance: 
• 1 aid station at bike course (22 km)
• 2 aid stations at run course

Middle distance:
• 6 aid stations at bike course  

(2 km, 16 km, 33 km, 47km, 64 km, 78 km)
• 8 aid stations at run course aprox  

- every 2,5 km

BIKE COLLECTION FROM THE 
TRANSITION ZONE

Sprint and Olympic distance:  
18 June 2022 between 13:00 – 14:00
Middle distance:
19 June 2022 between 14:00 – 17:00

To collect your bike you need to have bib number 
and wrist band on your hand.   

REMEMBER
• using electronic devices e.g. iPods, mobile 

phones, MP3, etc. is forbidden and may cause to 
disqualification 

• asisting from spectators is not allowed and may 
lead do disqualification

• crossing the finisz line with children or family 
members is forbidden and can result a 
disqualification

LIVE RESULTS
Live results will available at  
www.sts-timing.pl

TV BROADCAST 
TV Broadcast from Sunday Middle distance race will 
be available at Vimeo please search for Challenge 
Poland channel. Polish commentary by Kamil Gapiński 
and Marcin Waniewski.  

MEDALS  
AND FINISHER T-SHIRTS

You will receive your medal immediately after 
crossing the finish line. Finisher T-shirt you can pick 
up at the finishers zone. 



POBIERZ APLIKACJĘ 

TRIATHLONLIFE.PL
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Harmonogram / Time schedule
PIĄTEK – 17 CZERWCA 2022

GODZINY AKTYWNOŚĆ MIEJSCE

12:00–20:00
Biuro zawodów – wydawanie pakietów 
dla zawodników wszystkich dystansów

12:00–14:30
Biuro zawodów – wydawanie pakietów 
dla zawodników TREFL Aquathlon Gdańsk

12:00–20:00 Strefa Expo

12:00–20:30
Wprowadzenie rowerów  
(dystans Sprint i dystans Olimpijski)

Strefa T1

15:00–17:00

TREFL Aquathlon Gdańsk zawody  
dla dzieci w wieku 7–17 lat  
(szczegółowe godziny startów zostaną 
podane do 12 czerwca 2022)

Plaża Gdańsk 
Brzeźno

17:15
Ceremonia dekoracji  
TREFL Aquathlon Gdańsk

Molo Gdańsk 
Brzeźno

18:00
Odprawa techniczna dla zawodników 
dystansu Sprint i Olimpijskiego

FB @Challenge 
Gdansk

SOBOTA – 18 CZERWCA 2022

GODZINY AKTYWNOŚĆ MIEJSCE

6:00–7:30
Dostęp zawodników dystansu Sprint 
i Olimpijskiego do strefy zmian  
(możliwość wprowadzenia rowerów)

10:00–20:00
Biuro zawodów (wydawanie pakietów  
dla dystansu Średniego)

8:00–20:00 Strefa Expo

8:00
START – dystans Sprint  
(0,75 km – 20 km – 5 km)

Plaża Gdańsk 
Brzeźno

10:00
START – dystans Olimpijski  
(1,5 km – 40 km – 10 km)

Plaża Gdańsk 
Brzeźno

13:00–14:00
Odbiór rowerów ze strefy zmian  
(dystans Sprint)

Strefa T2

14:00
Dekoracja zawodników dystansu  
Sprint i Olimpijskiego

Trybuna przy 
molo

16:00–20:30
Wprowadzanie rowerów do strefy zmian 
(wyłącznie dystans Średni)

Strefa Zmian T1

17:00
Odprawa techniczna dla zawodników 
dystansu Średniego (język polski)

FB @Challenge 
Gdansk

18:00
Odprawa techniczna dla zawodników 
dystansu Średniego (język angielski)

FB @Challenge 
Gdansk

NIEDZIELA – 19 CZERWCA 2021

GODZINA AKTYWNOŚĆ MIEJSCE

6:00–7:30
Dostęp zawodników do strefy zmian  
(brak możliwości wstawiania rowerów)

8:00–14:00 Strefa Expo

8:00 START – dystans Średni – PRO M
Plaża Gdańsk 
Brzeźno

8:02 START – dystans Średni – PRO K
Plaża Gdańsk 
Brzeźno

8:12
START – dystans Średni Age Group  
– rolling start

Plaża Gdańsk 
Brzeźno

14:00–17:00 Odbiór rowerów ze strefy zmian Strefa zmian T2

16:30 Limit czasu dla dystansu Średniego

16:15 Dekoracja zawodników dystansu Średniego
Trybuna przy 
molo

FRIDAY – 17TH JUNE 2022

TIME ACTIVITY PLACE

12:00–20:00 Race office

12:00–14:30 Race office for TREFL Aquathlon Gdańsk

12:00–20:00 Expo zone

12:00–20:30
Bike check-in  
(Sprint and Olympic distance)

T1

15:00–17:00

TREFL Aquathlon Gdańsk competition  
for children aged 7-17  
(detailed starting times will  
be announced by June 12, 2022)

Gdańsk 
Brzeźno Beach

17:15
TREFL Aquathlon Gdańsk  
award ceremony

Gdańsk 
Brzeźno Pier

18:00
Race briefing for Sprint  
and Olympic distance

FB @Challenge 
Gdansk

SATURDAY – 18TH JUNE 2022

TIME ACTIVITY PLACE

6:00–7:30
Access to transition only for Sprint  
and Olympic distance  
(bike in possibility also)

10:00–20:00 Race Office (only Middle distance)

8:00–20:00 Expo zone

08:00 START – Sprint distance
Gdańsk 
Brzeźno Beach

10:00 START – Olympic distance
Gdańsk 
Brzeźno Beach

13:00–14:00
Bike check-out  
(Sprint and Olympic distance)

T2

14:00
Award ceremony  
(Sprint and Olympic distance)

Grandstands  
at the pier

16:00–20:30 Bike chek-in (only Middle distance) T1

17:00 Race briefing for Middle distance (Polish)
Live on our 
Facebook

18:00 Race briefing for Middle distance (English)
Live on our 
Facebook

SUNDAY – 19TH JUNE 2022

TIME ACTIVITY PLACE

6:00–7:30
Access to transition zone for Middle 
distance (bike check in not possible)

8:00–16:00 Expo zone

8:00 START – Middle distance – PRO Men
Gdańsk 
Brzeźno Beach

8:02 START – Middle distance – PRO Women
Gdańsk 
Brzeźno Beach

8:12
START – Middle distance – Age Group  
rolling start

Gdańsk 
Brzeźno Beach

14:00–17:00 Bike check – out T2

16:30 Time limit for Middle distance

16:15 Award ceremony for Middle distance
Grandstands  
at the pier
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PLAN SYTUACYJNY
EVENT MAP

GDANSK
CHALLENGE 

wearetriathlon!

1. BIURO ZAWODÓW, EXPO, STREFA FINISZERA  
/ RACE OFFICE, EXPO, FINISHERS ZONE

2. WYJSCIE Z WODY / GETTING OUT OF THE WATER
3. STREFA ZMIAN / TRANSITION ZONE
4. AIR BIKE - SERWIS ROWEROWY /  

AIR BIKE - BIKE SERVICE
5. NAWRÓT PETLI ROWEROWEJ /  

CYCLE LOOP REVERSAL
6. PARKINGI / PARKING
7. 7. PARKING MOLO BRZEŹNO  

– WJAZD DO GODZINY 6:15, WYJAZD  
PO GODZINIE 14:00 / PARKING MOLO  
BRZEŹNO – ARRIVAL BY 6:15,  
DEPARTURE AFTER 14:00
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TREFL AQUATHLON 
GDAŃSK

ODBIÓR PAKIETÓW 
STARTOWYCH

Biuro zawodów, piątek, 17 czerwca 2022 w godzinach 
12:00 – 14:30
Biuro zawodów znajduje się na plaży Gdańsk – Brzeźno 
po lewej stronie molo w namiocie eventowym. 

Pakiety startowe odbierają rodzice lub opiekunowie 
prawni zawodników. Przy odbiorze pakietu konieczne 
jest podpisanie oświadczenia na druku organizatora. 

PAKIET STARTOWY

W ramach pakietu startowego każdy uczestnik zawo-
dów otrzyma:

 ■ numer startowy wraz z agrafkami na etap biegowy
 ■ czepek pływacki (obowiązkowy na etapie pły-

wackim)
 ■ pamiątkowy bidon od partnera technicznego im-

prezy AquaSpeed
 ■ zwrotny chip do pomiaru czasu
 ■ medal na mecie zawodów
 ■ wodę oraz owoce na mecie
 ■ lody na mecie zawodów
 ■ zabezpieczenie trasy pływackiej przez ratowni-

ków WOPR
 ■ zabezpieczenie medyczne

DYSTANS I TRASA

 ■ 7 – 8 lat: 50 m pływania, 100 m biegu
 ■ 9 – 10 lat: 100 m pływania, 500 m biegu
 ■ 11 – 12 lat: 200 m pływania, 1000 m biegu
 ■ 13 – 14 lat: 400 m pływania, 2000 m biegu
 ■ 15 – 17 lat: 400 m pływania, 2000 m biegu

O przydziale do danej kategorii wiekowej decyduje rok 
urodzenia, a nie wiek dziecka. Przykładowo dla dziec-

ka urodzonego w grudniu 2009 roku: 2022 – 2009 = 13 
lat (dokładna data urodzenia nie ma znaczenia). 

POMIAR CZASU I CHIPY 
POMIAROWE

Pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną 
firmę pomiarową STS – Timing. Chip do pomiaru czasu 
należy umiejscowić nad kostką lewej nogi. Po przekro-
czeniu mety należy zwrócić chip do pojemnika znajdu-
jącego się przy namiocie STS – Timing. 

CO JEST DOZWOLONE 
PODCZAS TREFL  
AQUATHLON GDAŃSK?

 ■ pływanie w piance lub spodenkach wypornościo-
wych

 ■ bieganie po dnie (pod warunkiem minięcia bojek 
nawrotowych)

CO JEST ZABRONIONE 
PODCZAS TREFL AQUATHLON 
GDAŃSK?

 ■ używanie bojek asekuracyjnych do pływania
 ■ asysta i pomoc rodziców / osób towarzyszących 

na etapie pływackim, biegowym lub w strefie 
zmian

 ■ pokonywanie trasy biegowej bez górnej części 
garderoby (zalecana koszulka typu T-shirt, strój 
triathlonowy, w przypadku dziewczynek dopusz-
czalny jest top biegowy lub strój pływacki)

 ■ pokonywanie trasy biegowej bez numeru starto-
wego

 ■ bieganie na boso po trasie biegowej

INFORMACJE DLA ZAWODNIKÓW I OPIEKUNÓW
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Dzieci 7-8 lat - 100 m 

Dzieci 9-10 lat - 500 m 

Dzieci 11-12 lat - 1000 m 

Dzieci 13-14 oraz 15-17 lat - 2000 m 

Dzieci 7-8 lat - 50 m 

Dzieci 9-10 lat - 100 m 

Dzieci 11-12 lat - 200 m 

Dzieci 13-14 oraz 15-17 lat - 400 m 

TREFL AQUATHLON 
GDAŃSK
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TRASA PŁYWACKA
SWIM COURSE

SPRINT
750m

GDANSK
CHALLENGE 

wearetriathlon!
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Stadion 

Gdańsk

TRASA ROWEROWA
BIKE COURSE

SPRINT
20km

GDANSK
CHALLENGE 

wearetriathlon!
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TRASA BIEGOWA
RUN COURSE

SPRINT
5km

GDANSK
CHALLENGE 

wearetriathlon!
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TRASA PŁYWACKA
SWIM COURSE

OLYMPIC
1500m

GDANSK
CHALLENGE 

wearetriathlon!
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Stadion 

Gdańsk

TRASA ROWEROWA
BIKE COURSE

OLYMPIC
40km

GDANSK
CHALLENGE 

wearetriathlon!
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TO THE FINISH LINE

TRASA BIEGOWA
RUN COURSE

OLYMPIC
10km

GDANSK
CHALLENGE 

wearetriathlon!
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TRASA PŁYWACKA
SWIM COURSE

MIDDLE
1900m

GDANSK
CHALLENGE 

wearetriathlon!
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Stadion 

Gdańsk

TRASA ROWEROWA
BIKE COURSE

MIDDLE
90km

GDANSK
CHALLENGE 

wearetriathlon!
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TO THE FINISH LINE

TRASA BIEGOWA
RUN COURSE

MIDDLE
21km

GDANSK
CHALLENGE 

wearetriathlon!

43

LOTTO Challenge Gdańsk Triathlon 2022



2022 EUROPE TRIATHLON

CHAMPIONSHIP 

LONG DISTANCE

THE OLDEST TRIATHLON EVENT IN EUROPE. 

WWW.CHALLENGE-ALMERE.COM

Triathlon
European Championships

Long Distance
ALMERE - AMSTERDAM

10 SEPTEMBER 2022



ZASADY JAZDY  
W TUNELU:

 ■ Jazda odbywa się dwukierunkowo jedną nitką 
(rurą) tunelu. Trzymaj się prawego pasa. Wyprze-
dzaj tylko i wyłącznie lewą stroną.

 ■ Jezdnia w tunelu zostanie przedzielona znakami 
pionowymi U-21. Nie wjeżdżaj na przeciwległy pas 
ruchu pod groźbą dyskwalifikacji.

 ■ Przy wjeździe i wyjeździe z tunelu bądź gotowy 
na zmianę oświetlenia z dziennego na sztuczne 
i odwrotnie. Adaptacja Twoich oczu może po-
trwać chwilę.

 ■ Jeśli używasz zegarka z GPS, wjeżdżając do tunelu 
stracisz sygnał. Zegarek odzyska go po wyjeździe. 
Nie skupiaj swojej uwagi na regulacji zegarka, 
patrz uważnie na drogę.

 ■ W razie wypadku w tunelu obowiązuje zakaz wy-
przedzania. Bądź uważny, zwolnij i zwróć uwagę 
na komunikaty dźwiękowe wygłaszane przez ob-
sługę tunelu.

 ■ Dbaj o bezpieczeństwo swoje i pozostałych 
uczestników!

DRIVING RULES  
IN THE TUNNEL:

 ■ Driving is bidirectional along one tunnel line 
(pipe). Stay in the right lane. Overtake only on the 
left side.

 ■ The road in the tunnel will be divided by U-21 ver-
tical signs. Do not enter the opposite lane other-
wise you risk disqualification.

 ■ When entering and exiting the tunnel, be ready 
to change from daylight to artificial lighting and 
vice versa. Remember! It may take a while for your 
eyes to adapt.

 ■ If you are using a GPS watch, you will lose the si-
gnal when entering a tunnel. The watch will get 
the signal back just after you leave the tunnel . 
Don’t focus your attention on adjusting the watch. 
Watch the road carefully.

 ■ In case of the accident in the tunnel, overtaking 
is prohibited. Be careful, slow down and pay at-
tention to the audio announcements made by the 
tunnel staff.

 ■ Take care of your own and other participants’ 
safety!
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Sobota / Saturday - Sprint / Olympic Distance

Niedziela / Sunday - Middle distance

ROWER / BIKE

Woda/

water

Woda/

water

Woda/

Water

Red Bull

Woda/

water

Cola/

Cola

Izo/

Isotinic 

drink

Izo/

Isotinic 

drink

Izo/

Isotinic 

drink

Izo/

Isotinic 

drink

Banany/

Fruits

Banany/

Fruits

Batony/

Power 

bars

Batony/

Power 

bars

Żele/
Gels

Żele/
Gels

Krakersy/
Cookies

Red Bull WC/
Toilet

WC/
Toilet

Gąbki 
i lód/

Sponges 
and ice

Strefa 
zrzutu/

Trash zone

Strefa 
zrzutu/
Trash 
zone

Strefa 
zrzutu/

Trash zone

BIEG / RUN

BIEG / RUN

Woda/
water

Izo/
Isotinic drink

Banany/
Fruits

Izo/
Isotinic drink

Woda/
water

Red Bull WC/
Toilet

Strefa zrzutu/
Trash zone

ROWER / BIKE (tylko dystans olimpijski / only Olympic Distance)

Woda/
water

Izo/
Isotinic 
drink

Banany/
Fruits

WC/
Toilet

Strefa 
zrzutu/

Trash zone

47

LOTTO Challenge Gdańsk Triathlon 2022

Plan bufetów / Buffet PLAN
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GDANSK
CHALLENGE 

wearetriathlon!

BIURO ZAWODÓW, EXPO, STREFA FINISZERA  
RACE OFFICE, EXPO, FINISHERS ZONE

1. BIURO ZAWODÓW / RACE OFFICE
2. META / FINISH
3. TRYBUNY / GRANDSTANDS
4. BUFETY / BUFFETS
5. DEPOZYT, KOSZULKI FINISZERA  

/ DEPOSIT ,FINISHER T-SHIRT
6. MASAŻE (TYLKO NIEDZIELA)  

/ MASSAGES (ONLY SUNDAY)
7. STREFA EXPO / EXPO ZONE
8. STREFA ZMIAN / TRANSITION ZONE
9. AIR BIKE - SERWIS ROWEROWY /  

 AIR BIKE - BIKE SERVICE
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Konkurs 
#TriEmocjezBALL

Nie oddawaj chipa tuż za metą, zrobisz to w stre-
fie finiszera na plaży. W konkursie do wygrania 
jest wartościowy zegarek marki szwajcarskiej 

marki BALL. Jak tego dokonać?

Przejdź pod namiot BALL, gdzie będzie ustawiony mo-
nitor i stanowisko do odczytania Twojego chipa. Po 
odczytaniu chipa na monitorze pojawia się czas za-
wodnika.

Pokaż swoją radość, smutek, zadowolenie, wybuch 
endorfin lub inne emocje związane z LOTTO Chal-
lenge Gdańsk. Zrób zdjęcie Waszych emocji, a na-
stępnie umieść zdjęcie na swoich profilach na Insta-
gramie i Facebooku oznaczając LOTTO CHALLENGE 
Gdańsk oraz BALL Watch Poland, koniecznie użyj 
#TriEmocjezBALL

Jury będzie oceniało najlepsze fotografie a następnie 
internauci w głosowaniu zdecydują kto wygra warto-
ściowy zegarek marki BALL.

#TriEmocjezBALL 
competition

Do not return your chip just beyond the finish line, 
you will do it in the finisher area on the beach. 
A valuable watch from the Swiss brand BALL is 

to be won in the competition. How can this be done?

Go to the BALL tent, where there will be a monitor and 
a stand to read your chip. After reading the chip, the 
athletes time appears on the monitor.

Show your smile, sadness, satisfaction, endorphin out-
break or other emotions related to your result at LOT-
TO Challenge Gdańsk. Take a picture of your emotions, 
and then put the photo on your Instagram and Face-
book profiles marked LOTTO CHALLENGE Gdańsk and 
BALL Watch Poland, be sure to use #TriEmocjezBALL

The jury will evaluate the best photos and then Internet 
users will decide who will win the valuable BALL watch.
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Numer 
Bib

Nazwisko 
Surname

Imię 
Name

Płeć 
Sex

Kategoria 
Category

Narodowość 
Nationality

1 Dapena Gonzalez Pablo MALE PRO M Spanish

2 Stępniak Kacper MALE PRO M Polish

3 Sowiński Miłosz MALE PRO M Polish

4 Pizzeghella Andrea MALE PRO M Italian

5 Shayler Jack MALE PRO M British

6 Kurochkin Sergiy MALE PRO M Ukrainian

7 Ławicki Piotr MALE PRO M Polish

8 Brembor Tomasz MALE PRO M Polish

9 Banach Bartosz MALE PRO M Polish

10 Ławicki Marcin MALE PRO M Polish

11 McCallum James MALE PRO M South African

12 Chmura Maciej MALE PRO M Polish

14 Cook Keegan MALE PRO M South African

15 Luft Mikołaj MALE PRO M Polish

16 Månsson Hampus MALE PRO M Swedish

17 Jakimiuk Daniel MALE PRO M Polish

21 Nieuwoudt Magda FEMALE PRO W South African

22 G. Margie FEMALE PRO W Italian

23 Leisner Shiva FEMALE PRO W Dannish

24 Weston Rosie FEMALE PRO W British

25 Cowper Emma FEMALE PRO W British

26 D’Angeli Valentina FEMALE PRO W Italian

27 Koralova Hana FEMALE PRO W Czech

28 Ahrens Johanna FEMALE PRO W German

29 Kotfica Paulina FEMALE PRO W Polish

LISTA STARTOWA CHALLENGE GDAŃSK PRO
CHALLENGE GDANSK PRO ATHLELTES START LIST
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PARTNERZY / PARTNERS



Każda złotówka, którą przeznaczasz 
na gry liczbowe LOTTO, to 19 groszy 
dla sportu i kultury.




