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Kaszubska odsłona Garmin Iron Triathlon 5
czerwca w Stężycy!
W nadchodzącym sezonie już po raz dziesiąty w historii triathloniści będą rywalizować w
ramach Garmin Iron Triathlon! Na mapie tegorocznego cyklu nie mogło zabraknąć triathlonu
w kaszubskim klimacie. Na starcie zmagań nad Jeziorem Raduńskim zawodnicy zameldują się
5 czerwca. Zapisy na Garmin Iron Triathlon Stężyca trwają na oficjalnej stronie cyklu:
www.irontriathlon.pl.

Zawody odbędą się w wyznaczonym terminie, w zależności od sytuacji pandemicznej w
Polsce.

Stężyca będzie trzecim etapem jubileuszowej, 10. edycji cyklu Garmin Iron Triathlon.
Najstarszy i największy zarazem cykl zawodów triathlonowych organizowanych w Polsce
zagości na Kaszubach już po raz szósty w historii. Stężyca i jej najbliższe otoczenie to
mozaika wspaniałych lasów, łąk i pól. Całości dopełniają niezwykle czyste jeziora o
lazurowym kolorze.

Podczas Garmin Iron Triathlon Stężyca triathloniści ponownie będą mieli okazję ścigania się
na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Etap pływacki triathlonu w Stężycy
odbędzie się w Jeziorze Raduńskim Górnym. Trasa kolarska ze świetnej jakości nawierzchnią

przebiegać będzie, między innymi przez unikatową Bramę Kaszubską, czyli wąski przesmyk
pomiędzy jeziorami Raduńskim Górnym i Dolnym. Na zakończenie wyścigu zawodnicy
pobiegną ścieżkami wokół Amfiteatru oraz wzdłuż Jeziora Raduńskiego, a zakończą
rywalizację na mecie usytuowanej na Stadionie Arena Radunia.

Zawodnicy, którzy staną na starcie zawodów Garmin Iron Triathlon w Stężycy będą mieli do
wyboru trzy dystanse: 1/2 IM, czyli 1,9 km pływania – 90 km jazdy na rowerze – 21,1 km
biegu, 1/4 IM, czyli popularną „ćwiartkę” (0,95 km – 45 km – 10,55 km biegu) oraz 1/8 IM
(0,475 km – 22,5 km – 5,275 km). Na każdym z dystansów można wystartować w
trzyosobowej sztafecie triathlonowej, w której jedna osoba pływie, druga jedzie na rowerze, a
trzecia biegnie. Kolejny raz w Stężycy odbędą się Firmowe Mistrzostwa Sztafet, w których
wystartują trzyosobowe drużyny reprezentujące firmy z całej Polski. Zawodom triathlonowym
towarzyszyć będzie ciesząca się w poprzednich latach ogromną popularnością, biegowa
impreza towarzysząca dla najmłodszych pod zmienioną nazwą – Garmin Junior. Dzieci będą
mogli zmierzyć się na trzech dystansach: 200 m (1-7 lat), 500 m (8-11 lat) oraz 1000 m (1215 lat).

Zapisy na cały cykl, jak i na pojedyncze imprezy w ramach Garmin Iron Triathlon 2021 trwają
na oficjalnej stronie cyklu: www.irontriathlon.pl. Aby wziąć udział w zawodach wystarczy
wypełnić Formularz Zgłoszeniowy.
Szczegóły: na oficjalnej stronie www.irontriathlon.pl oraz na profilu Garmin Iron Triathlon na
portalu Facebook www.facebook.com/irontriathlon/

