02.06.2013 - Malbork

PŁYWANIE: 0,95 km

09.06.2013 - Szczecinek

ROWER: 45 km

07.07.2013 - Radków

BIEG: 10,55 km

27.07.2013 - Ślesin

O CYKLU GARMIN IRON TRIATHLON 2013:
GARMIN Iron Triathlon jest to pierwszy w Polsce profesjonalny cykl czterech imprez triathlonowych
na dystansie ¼ Ironman. Zawodnicy kolejno płyną 0,95km, jadą na rowerze 45km i biegną 10,55km. Czas
końcowy zawodów jest sumowany z pozostałymi imprezami z cyklu, dzięki czemu utworzy się ranking
najlepszych zawodników. Suma czasów daje potencjalny wynik jaki osiągnęli by zawodnicy na pełnym
dystansie Ironman. Zgłoszenia udziału w poszczególnych zawodach odbywać się będą przez stronę
internetową www.irontriathlon.pl (limit uczestników 500 osób). Każdy kto wystartuje w choć jednej
imprezie otrzyma okolicznościową koszulkę, czepek silikonowy z logotypem imprezy, wyjątkowy numer
startowy, posiłek po zawodach oraz wiele innych gadżetów. Wszyscy triathloniści, którzy ukończą zawody
otrzymają pamiątkowy medal oraz certyfikat ukończenia zawodów. Najlepsi staną na podium i zostaną
wyróżnieni trofeami. Na zakończenie cyklu wśród wszystkich zawodników, którzy ukończą „Ironmana na
raty” zostanie rozlosowany samochód osobowy oraz wiele innych atrakcyjnych nagród. Miasta, w których
odbędzie się GARMIN Iron Triathlon 2013 to: Malbork, Szczecinek, Radków i Ślesin.

O ORGANIZATORZE:
Organizatorem cyklu GARMIN Iron Triathlon jest firma LABOSPORT Polska, która specjalizuje się w
organizacji imprez sportowych i planowaniu treningu. Założycielami firmy są byli triathloniści i członkowie
kadry olimpijskiej. Jest to firma stworzona z myślą o sporcie wyczynowym jak i amatorskim. W sezonie 2012
firma LABOSPORT Polska zorganizowała jedną z największych w kraju imprez triathlonowych pod nazwą
GARMIN Iron Triathlon Malbork 2012.

OFERTA DLA KLUBÓW I STOWARZYSZEŃ:
Specjalnie dla zawodników reprezentujących największe kluby i stowarzyszenia triathlonowe w
naszym kraju przygotowaliśmy zniżkę na opłatę startową na dowolne imprezy z cyklu GARMIN Iron
Triathlon 2013. Cena pakietu startowego na pojedynczą imprezę po rabacie wynosi 150zł brutto
(standardowa cena to 180zł brutto). Ponadto dajemy możliwość pre-rezerwacji miejsca na liście startowej,
która będzie aktualna do 30 grudnia 2012 roku. Oficjalne zapisy rozpoczną się 2 stycznia 2013 roku o
godzinie 16. Trenera lub koordynatora grup prosimy o przesłanie maila z wykazem osób chcących wziąć
udział w imprezach GARMIN Iron Triathlon 2013 na adres labosportpolska@gmail.com . Przy imieniu i
nazwisku zawodnika prosimy o dopisanie danych kontaktowych (mail, telefon) oraz nazw miejscowości, w
których chce wystartować (Malbork, Szczecinek, Radków, Ślesin). Więcej informacji można uzyskać
wysyłając wiadomość na powyższy mail lub kontaktując się z Filipem Szołowskim pod numerem telefonu
666-300-200.

www.irontriathlon.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakt: Filip Szołowski tel. +48 666-300-200 e-mail: labosportpolska@gmail.com

