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   Już po raz szósty jako Burmistrz Gminy Czempiń mam ogromną przyjemność i wielki zaszczyt powitać 

Państwa, zaprosić do udziału oraz podziękować za wizytę na terenie Ziemi Czempińskiej, podczas prestiżowych 

zawodów duathlonowych – ChampionMan Duathlon Czempiń 2022.

   7 maja 2022 roku to ważna data dla Gminy Czempiń - to dzień, w którym zawodnicy mogą zmierzyć się przede 

wszystkim w Mistrzostwach Polski na Dystansie Średnim, ale także, tradycyjnie na dystansie Sprint. Sportowe 

święto w Gminie Czempiń nie może odbyć się także bez udziału dzieci i młodzieży, dla których w przeddzień 

zawodów głównych zorganizowany został Coccodrillo ChampionKids Duathlon 2022. 

   Cieszy mnie wielkie zaangażowanie i zainteresowanie wydarzeniem Mieszkańców, wielkie zagrzewanie i 

kibicowanie sportowcom na całej trasie zawodów. Jestem przekonany, że dzięki temu wielu zawodników, mając 

w pamięci nadzwyczajne wrażenia sportowe, z chęcią powróci do nas na kolejne edycje duathlonowych 

rywalizacji, lub na inne wydarzenie organizowane w Gminie Czempiń.

    Wszystkim startującym w zawodach życzę bezpiecznej rywalizacji sportowej, wielu pozytywnych wrażeń na 

trasie zawodów i satysfakcji z osiągnięcia zaplanowanych wyników.

    Życzę, aby Czempiń przyczynił się do spełnienia duathlonowych marzeń.

Do zobaczenia

Konrad Malicki

„ W konfrontacji strumienia ze 

skałą strumień zawsze wygrywa - 

nie przez swoją siłę ale przez 

wytrwałość „

Izabela i Piotr Lisieccy
PonoKai  Sport & Event

pomysłodawcy i organizatorzy
 ChampionMan Duathlon Czempiń

 Niech ten cytat z Buddy będzie najlepszym komentarzem do tego co nam przyświecało przez ostatnie 
miesiące: wytrwałość i walka o to, żeby po raz kolejny zorganizować nasze ukochane zawody.

   ChampionMan Duathlon Czempiń to coś więcej niż tylko zawody sportowe, to sposób na życie, które jest 

po to, żeby realizować swoje marzenia. Marzenia o dokonywaniu w życiu czegoś ważnego dla siebie, 

o przełamywaniu swoich barier, pokonywaniu własnych słabości, przeżywaniu wspaniałych przygód. 

ChampionMan Duathlon Czempiń to zawody dla profesjonalisty i amatora, dla dzieci , młodzieży i 

dorosłych, dla całych rodzin. W ciągu sześciu lat udało nam się wspólnie z wami stworzyć najbardziej 

ekscytujący i największy duathlon w Polsce. Nie byłoby to możliwe gdyby nie wspaniały zespół 

organizacyjny , wsparcie miasta Czempiń, naszych sponsorów i partnerów oraz niezliczonej ilości 

wolontariuszy. 

    Wszyscy Ci ludzie i Wy zawodnicy jesteście sercem i duszą ChampionMana. Nie wiemy co przyniesie 

przyszłość, dlatego zatrzymajmy się na chwilę i nie myślmy o tym co było i co będzie, tylko oddajmy się 

chwili i w dniach 6-7 maja 2022 bawmy się jak najlepiej podczas największego w Polsce i jednego z 

największych duathlonów na świecie.











2021

2021  UDAŁO SIĘ ! 

Po wielu trudnych miesiącach związanych z pandemią i dwóch latach oczekiwań udało się zorganizować zawody. 

Długo oczekiwana piąta jubileuszowa edycja odbyła się wyjątkowo we wrześniu, a nie w maju i przywitała nas 

deszczowa pogodą. Mimo wszystkich przeciwności setki zawodników ponownie walczyło w czempińskich 

zawodach zmagając się po raz drugi w Mistrzostwach Polski w duathlonie na dystansie średnim. 

Impreza przetrwała z nadziejami na wspaniałą kolejną edycję. 





ZWYCIĘZCY CHAMPIONMAN DUATHLON CZEMPIŃ 2021 R.

10 km 60 km 10 km

1. Małgorzata Nowak              03:03:27     1990 / kat.: K30

2. Klaudia Petters                     03:05:48     1999 / kat.: PRO

3. Karolina Ruta-Korytowska   03:06:23     1982 / kat.: K35

KOBIETY

1. Karol Bogus                  02:39:16     1982 / kat.: M35

2. Paweł Ochal                 02:41:10     1981 / kat.: M40

3. Konrad Imanowski       02:42:19     2000 / kat.: PRO

MĘŻCZYŹNI

5 km 20 km 2,5 km

1. Karolina Jahnz            01:03: 44     1984 / kat.: K30

2. Kinga Kozłowska       01:08:10     1999 / kat.: K20

3. Marta Brukwińska      01:10: 28     1990 / kat.: K30

KOBIETY

1. Kasper Kistowski                00:56:25     1993 / kat.: M20

2. Marcin Robakowski            00:58:49     1992 / kat.: M20

3. Kamil Kołosowski               00:5:06       1988 / kat.: M30

MĘŻCZYŹNI

Wyniki pierwszej trójki z 18 września 2021 roku

Karol Bogus

DYSTANS ŚREDNI DYSTANS SPRINT
MISTRZOSTWA POLSKI

Kasper Kistowski

Małgorzata Nowak 

Małgorzata Nowak Karolina Jahnz 
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NOWOŚĆ 2022   SZTAFETY DUATHLONOWENOWOŚĆ 2022   SZTAFETY DUATHLONOWE

ChampionMan Duathlon Czempiń  

2022 to  już szósta edycja 

największych zawodów 

duathlonowych w Polsce ale po 

raz pierwszy w historii zapraszamy 

was do udziału w sztafetach.

7 maja 2022 roku zapraszamy wszystkich 

chętnych, którzy chcą poczuć prawdziwą 

ucztę sportową i uczestniczyć w naszych 

zawodach- ale skupiając się  tylko na jednej,   

swojej ukochanej dyscyplinie : bieganiu lub kolarstwie. Podczas zmagań będzie 

obowiązywać specjalna kategoria sztafet firmowych, do których zapraszamy firmy z całej 

Polski. Wierzymy, że będzie to dla Was doskonała zabawa i integracja poprzez sport!

ZASADY SZTAFET:

    •W wyścigu sztafet na dystansie sprint startują tylko zespoły dwuosobowe (biegacz i 
kolarz)
    •W wyścigu sztafet na dystansie średnim startują zespoły dwuosobowe i 
trzyosobowe
    •W sztafecie dwuosobowej na dystansie sprint i dystansie średnim, jeden z 
zawodników pokonuje obydwa etapy biegowe, a drugi z zawodników etap kolarski

    •W sztafecie trzyosobowej na dystansie średnim, jeden z zawodników pokonuje 
pierwszy etap biegowy, drugi z zawodników etap kolarski, trzeci z zawodników drugi 
etap biegowy

    •Zmiana zawodników nastąpi poprzez przekazania chipów w wyznaczonej do tego 
specjalnej strefie  T1 i T2.

    •Biegacz nie ma prawa wbiegać w strefę gdzie znajdują się rowery, oddaje chip 
kolarzowi w specjalnej strefie T1 gdzie będzie na niego czekał kolarz

    •Kolarz przekazuje chip biegaczowi w specjalnej strefie T2 która będzie usytułowana 
poza strefą zmian rowerów.

    •Kolarz czekając na biegacza w specjalnej strefie T1 nie może mieć założonego 
kasku, kask zakłada dopiero w strefie zmian

    •Kończąc etap kolarski kolarz zostawia rower i kask w strefie zmian. Nie może 
wybiegać ze strefy zmian w kasku!

    •Zawodnik przypisany do etapu kolarskiego nie może pokonywać etapu biegowego 
w żadnej ze sztafet!!



MISTRZOSTWA POLSKI W DUATHLONIE MISTRZOSTWA POLSKI W DUATHLONIE 



06.05.2022

                   Start Kategoria Kids 517:00

Start Kategoria Kids 4     16:30  

Start Kategoria Kids 3   16:00             

Strat Kategoria Kids 2    15:40             

Strat Kategoria Kids 1    15:30             

Otwarcie zawodów
Coccodrillo ChampionKids Duathlon 

   15:00             

Wprowadzanie rowerów do strefy zmian
    13:00-16:15   

   Odbiór pakietów startowych12:00-15:15      

Coccodrillo ChampionKids Duathlon12:00-19:00        

Start Kategoria Junior 117:30   

Start Kategoria Junior 2 17:50   

Dekoracja zawodników      18:30           

kategorie: Kids 4, 5 oraz Junior 1, 2

HARMONOGRAM

Wprowadzanie rowerów do strefy zmian
    13:00-15:40   

kategorie: Kids 2,3 

Kids 1- rower 50m – bieg 50m

Kids 2- bieg 100m- rower 150m – bieg 50 m

Kids 3- bieg 100m- rower 150m – bieg 50m

Kids 4- bieg 200m – rower 1500m – bieg 150m

Kids 5- bieg 200m – rower 1500m – bieg 150m

Junior 1- bieg 300m – rower 2500 m – bieg 150m

Junior 2- bieg 300m – rower 2500m – bieg 300m

Kids 1 (1-2lata)- rocznik 2020-2021

Kids 2 (3-4 lat)- roczniki 2018-2019

Kids 3 (5-6 lat)- roczniki 2016-2017

Kids 4 (7-8 lat)- roczniki 2014-2015

Kids 5 (9-10 lata)- roczniki 2012-2013

Junior 1(11-12 lat)- roczniki 2010-2011

Junior 2(13-15 lat)- roczniki 2007-2009

 

DYSTANSE     

KATEGORIE  

Zawody dla dzieci i młodzieży są nieodłącznym elementem czempińskiego święta duathlonu i podobnie jak w czterech poprzednich 
latach to właśnie starty dzieci i młodzieży otwierają największe zawodu duathlonowe w Polsce i jedne z największych w Europie!!!
Od pierwszej edycji sponsorem tytularnym ChampionKids Duathlon jest firma Coccodrillo– lider na poskim rynku odzieży dla dzieci i 
młodzieży.

Coccodrillo ChampionKids odbędzie się w piątek 06.05.2022 w godzinach popołudniowych.
Na młodych zawodników czeka bogaty pakiet startowy z pamiątkową koszulką ufundowaną przez firmę Coccodrillo, a dla wszystkim 
którzy ukończą sportowe zmagania wyjątkowy medal na mecie.

Zaczynamy jak zawsze startami najmłodszych sportowców w wieku 1-2 lata (Kids 1) i 3-4 Lata (Kids2) W tych dwóch kategoriach 
najważniejsza jest zabawa i dla zachowania zasad fair play w tych kategoriach nie wyłaniamy zwycięzców. Wszystkie dzieci są 
Zwycięzcami. 

Nowość w porównaniu z poprzednimi edycjami. Tylko kategoria Kids 1 zaczyna swoje zmagania etapem rowerowym, a kończy biegiem. 
Kategorie  Kids 2 (3-4 lata) i Kids 3 (5-6 lat) będą już startowały w klasycznym duathlonie (bieg-rower-bieg) inaczej niż w poprzednich 
latach kiedy zaczynały zmagania od jazdy na rowerze, a kończyły biegiem.
Zawodnicy z kategorii 2-6 będą startowali w klasycznym duathlonie czyli : bieg-rower-bieg. Chcemy żeby dzieci w wieku 3-15 lat uczył 
się, jak prawidłowo przebiegają zawody duathlonowe, dlatego też młodzi adepci multisportu  pozostawiają rowery i kaski w strefie zmian 
jeszcze przed rozpoczęciem zawodów. Tak więc zaczniemy biegiem (bez kasku, zakładamy go w strefie zmian, a po etapie rowerowym 
kask zdejmujemy i biegniemy do mety bez kasku ).

Drodzy najmłodsi sportowcy zapraszamy serdecznie na piątą już edycję Coccodrillo ChampionKids Duathlon Czempiń

                                                                             Życzymy wspaniałej sportowej przygody.

Rozgrzewka - Fit Therapy    15:15             





Coccodrillo ChampionKids - PLAN SYTUACYJNY

BIURO ZAWODÓW
DEPOZYT

STREFA
GASTRONOMII

STREFA
COCCODRILLO

STREFA
FOLPLAST

SCENA

START
KIDS 1

STREFA
ZMIAN
 KIDS 1

STREFA
ODDANIA 
ROWERU

START
KIDS 2 i 3

BIEG  KIDS 1

ROWER KIDS 1 

LEGENDA

STREFA ZMIAN KIDS 1

BIEG  KIDS 2 i 3

ROWER KIDS 2 i 3

STREFA ZMIAN KIDS 2 i 3

STREFA ZMIAN

Kids 4,5 Junior 4,5

Wprowadzanie rowerów 
    13:00-16:15   

STREFA ZMIAN

Kids 2,3

Wprowadzanie rowerów 
    13:00-15:40

START
KIDS 4 i 5

JUNIOR 1 i 2
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Mapy Tras Kids 1,2,3



Coccodrillo ChampionKids - PLAN SYTUACYJNY

Mapy Tras Kids 4,5 Junior 1,2

BIEG  pierwszy

ROWER 
ruch prawostronny

LEGENDA

BIEG drugi JUNIOR 1, 2

STREFA ZMIAN

STREFA ZMIAN

PUNKT NAWROTOWY - BIEG

PUNKT NAWROTOWY - ROWER

PUNKT NAWROTOWY - BIEG drugi

START
JUNIOR 1,2

PUNKT NAWROTOWY 
JUNIOR 1 i 2

PUNKT NAWROTOWY 
KIDS 4 i 5

START
KIDS 4 i 5

BIEG drugi KIDS 4,5 

PUNKT NAWROTOWY 
KIDS 4 i 5

PUNKT NAWROTOWY 
JUNIOR 1, 2

BIURO ZAWODÓW
DEPOZYT
STREFA EXPO
PZTriSTREFA

GASTRONOMII

STREFA
COCCODRILLO

STREFA
FOLPLAST

STREFA ZMIAN

Kids 4,5 Junior 1,2

Wprowadzanie rowerów 
    13:00-16:15   

STREFA ZMIAN

Kids 2,3

Wprowadzanie rowerów 
    13:00-15:40

SCENA

B
U
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Y
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E
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START
KIDS 1

START
KIDS 2 i 3
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HARMONOGRAM ZAWODÓWHARMONOGRAM ZAWODÓW

Odbiór pakietów startowych Coccodrillo ChampionKids Duathlon

                          Zamknięcie trasy rowerowej Dystansu Sprint 

                          ( limit czasu: bieg1 + rower-  1h45’ )
10:15

      Piątek 06.05.2022

                             Sobota 07.05.2022

Dekoracja zawodników Dystansu Sprint  ok. 11:30

Planowany pierwszy zawodnik na mecie Dystansu Sprint      9:30  

Zamknięcie trasy biegu1( limit 40’)      9:10             

Start Dystansu Sprint      8:30             

Odprawa techniczna dla Dystansu Sprint      8:15             

Otwarcie strefy zmian  i wprowadzanie rowerów Dystans Sprint6:30 - 8:00        

Odbiór pakietów startowych Dystans Średni6:30 - 12:15      

Odbiór pakietów startowych Dystans Sprint6:30 - 7:45        

 12:00 -15:15  

Odbiór rowerów  Dystans Sprint10:15 - 11:15   

Otwarcie strefy zmian i wprowadzanie rowerów Dystans Średni11:15 - 12:30   

Odprawa techniczna dla Dystansu Średniego      12:45           

Start Dystansu Średniego Mistrzostwa Polski      13:00           

Planowany pierwszy zawodnik na mecie Dystansu Średniego15:30-15:45     

Zamknięcie trasy rowerowej Dystansu Średniego
( limit czasu: bieg1 + rower-  4h00’ )

      17:00           

Otwarcie strefy zmian i wyprowadzanie rowerów Dystansu Średniego17:00-19:30     

Dekoracja zawodników  Dystansu Średniego    ok. 18:30       

Zakończenie zawodów      19:15           

Coccodrillo ChampionKids Duathlon 15:30 -19:00  

Odbiór pakietów startowych Dystans Sprint i Dystans Średni 12:00 -21:00  

Ceremonia otwarcia Mistrzostw Polski w duathlonie na Dystanie Średnim      12:15           

Start osób Niepełnosprawnych 12:55           

Rozgrzewka - Transformers      8:05             

Rozgrzewka - Fit Therapy       12:35           

Występ cheerleaderek - CheerlAs11:15
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      1.  Biuro zawodów

     2. Pakiet startowy

INFORMACJE DLA ZAWODNIKÓWINFORMACJE DLA ZAWODNIKÓW

      3. Wprowadzanie i wyprowadzanie rowerów do strefy zmian 

Biuro zawodów będzie mieściło się w bliskiej odległości od Startu i Mety, w  budynku Hali Sportowej „Herkules” przy 

Gimnazjum w Borowie,  ul . Borówko Stare 6 , 64-020 Czempiniu.  Biuro będzie czynne:

ü piątek    6.05.2022 r. w godzinach    12:00 - 21:00 

��ü sobota   7.05.2022 r. w godzinach       6:30 - 18:00

W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz okazać licencję 

PZTri. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć  podpisaną zgodę 

rodzica lub opiekuna prawnego na udział w ChampionMan Duathlon Czempiń .  W biurze zawodów będzie wywieszona lista 

startowa zawodników, przed podejściem do stanowiska po odbiór pakietów, prosimy o sprawdzenie swojego numeru 

startowego. Odbierając pakiet startowy, każdy zawodnik będzie poproszony o podpisanie oświadczenia ,że stan jego 

zdrowia pozwala na udział w zawodach oraz, że startuje na własną odpowiedzialność. 

Do uczestnictwa w zawodach na obu dystansach oraz sztafetach (jeden z zawodników sztafety) niezbędne jest posiadanie 

jednorazowych lub rocznych licencji Polskiego Związku Triathlonu. Uwaga: Licencje będzie można zakupić wyłącznie przez  

aplikację PZTri. Koszt licencji jednorazowej to 20zł. Zawodnicy PRO muszą posiadać licencje zawodnicze Polskiego 

Związku Triathlonu (roczne) oraz badania lekarskie na zdolność do uprawiania sportu.

Wprowadzanie rowerów odbywa się w sobotę 7.05.2022  :

ü dla Dystansu  Sprint :         od 6.30 do 8.00

ü dla Dystansu  Średniego:   od 11.15 do 12.30 

ü Do strefy zmian mają wstęp tylko startujący zawodnicy, posiadający numer startowy 

     otrzymany  w pakiecie startowym, 

ü W czasie wprowadzania rowerów do strefy zmian obowiązuje zapięty na głowie kask z naklejonymi numerami.

    Rower musi być sprawny i oznaczony numerem startowym

ü Odbiór rowerów ze strefy zmian możliwy: 

     • Dystans  Sprint: w godzinach  od  10.15 do 11.15 

     • Dystans Średni: w godzinach od 17.00 do 19.30

ü Przy wyprowadzaniu roweru ze strefy zmian 

    po zakończonych zawodach każdorazowo

    będzie sprawdzana zgodność numerów

    na kasku, rowerze, i  numerze startowym.

ü Do dyspozycji zawodników będzie DEPOZYT ROWEROWY 

    zlokalizowany w pobliżu strefy zmian gdzie będzie można

    zostawić rowery na czas przebywania w strefie finishera

    lub na arenie zawodów. Do depozytu odprowadzane będą także

    rowery zawodników dystansu sprint , które nie zostały odebrane

    do godziny 11:15

W ramach pakietu startowego każdy zawodnik otrzyma:

ü koszulkę z logo imprezy,

ü foliowy pokrowiec na rower z logo imprezy

ü komplet numerów startowych,

ü chip mocowany na kostkę,

ü produkty Sponsorów i Partnerów

ü wyżywienie w strefie finishera

ü koszulkę z logo imprezy,

ü foliowy pokrowiec na rower z logo imprezy

ü komplet numerów startowych,

ü chip mocowany na kostkę,

ü produkty Sponsorów i Partnerów

ü wyżywienie w strefie finishera

  Na Dystansie Sprint
  Na Dystansie Średnim



4. Numery startowe i chip do pomiaru czasu

5. Zgubienie  chipa do pomiaru czasu i rezygnacja z wyścigu

6. Odprawa dla zawodników 

8. Wyniki

9. Ceremonia dekoracji

10. Warto wiedzieć

7. Punkty odżywiania 

ü numery startowe powinny być umieszczone w widocznym dla sędziów  i organizatorów miejscu:

    • kask:  z przodu i z lewej strony 

    • rower: pod siodełkiem, na sztycy

    • na trasie biegowej:  na pasku startowym z przodu

    • na trasie rowerowej : na pasku startowym z tyłu

    • każdy  zawodnik  powinien  mieć  własny pasek startowy do  przymocowania numeru startowego, w przypadku

       jego braku, w biurze zawodów będą dostępne gumki

 ü chip do pomiaru czasu umieszczamy na nodze , na wysokości kostki. Pamiętaj o zwróceniu chipa na mecie.

ü zawodnicy, którzy zgubią swój chip do pomiaru czasu, są zobowiązani niezwłocznie poinformować o tym sędziów

    i udać się niezwłocznie do punku pomiaru czasu,

ü zawodnicy, którzy zdecydują się na rezygnację z wyścigu są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie 

    pracowników firmy pomiarowej- Plus Timing  lub sędziów, przy pierwszej możliwej okazji.

   

ü krótka, odprawa techniczna dla zawodników odbędzie się 15 min przed każdym startem 

ü odprawa jest obowiązkowa

   

ü wyniki dostępne będą po zawodach na stronie www.duathlonczempin.pl oraz na tablicy w biurze zawodów

   
ü ceremonia dekoracji odbędzie się : 

    •  Dystans  Sprint :  godzina  11.30

    •  Dystans  Średni:  godzina  18.30

ü nagrody w poszczególnych kategoriach można odebrać wyłącznie osobiście

   
ü używanie urządzeń elektronicznych ze słuchawkami lub zestawami słuchawkowymi

     jest zabronione na każdym etapie zawodów.

ü na trasie biegowej będą znajdować się 4 punkty odżywcze, woda oraz izotonik będą podawane w kubeczkach

ü na trasie rowerowej będą dwa punkty odżywcze na Dystansie Średnim. Woda podawana będzie w butelkach

    z ustnikiem. Na trasie rowerowej Dystansu Sprint nie będzie punktów odżywczych. 

ü na trasie biegowej  w punktach odżywczych dostępne będą banany i pomarańcze , na trasie rowerowej –banany.

ü ok. 200 metrów za każdym punktem odżywczym, znajdować się będzie strefa zrzutu, w którym można będzie 

    wyrzucić nieczystości oraz zużyte bidony, kubeczki i opakowania. Wyjątkiem będzie punkt kolarski, dla którego

    strefa zrzutu będzie zlokalizowana po ok. 400 metrach od strefy bufetowej i dodatkowo 400 metrów przed 

    bufetem. Każda strefa zrzutu zostanie oznaczona. 

ü wyrzucanie śmieci poza strefą jest zakazane i karane będzie dyskwalifikacją.

  





Podczas zawodów 

Championman Duathlon 

Czempiń obowiązują licencje 

Polskiego Związku Triathlonu. 

Licencje obowiązują 

wszystkich startujących 

zawodników na obu 

dystansach a w szafetach 

jednego zawodniaka z 

zespołu. 

Licencja może być roczna lub 

jednorazowa. Przed 

odebraniem pakietu 

startowego, 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 do wydania 

pakietu przez biuro zawodów. 

Jeżeli posiadasz licencję 

roczną w formie karty, 

wówczas prosimy o okazanie 

tej karty. Jeśli zakupiłeś 

licencję przez formularz 

zapisów mamy to

w systemie i nic nie musisz 

okazywać w biurze zawodów.

Osoby nieposiadające 

aktualnej licencji PZTri, nie 

będą mogły odebrać pakietu 

startowego i wziąć udziału w 

zawodach. 

Uwaga: podczas zawodów 

nie będzie możliwości zakupu 

licencji w dniu startu. 

Licencje będzie można 

zakupić wyłącznie przez 

aplikację PZTri. Koszt licencji 

jednorazowej to 20 zł 

Licencje Polskiego
Związku Triathlonu
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PUNKT NAWROTOWY
DYSTANS DŁUGI

30 km







MISTRZOSTWA POLSKI W DUATHLONIE MISTRZOSTWA POLSKI W DUATHLONIE 



WSZYSTKO CO ROBIMY WYNIKA Z PASJI

17-18.06.2022

25.06.2022

www.triathlonsoplicowo.pl

www.juniorpoznantriathlon.pl

Organizacja imprez sportowych

Marke�ng sportowy

Wynajem sprzętu

Odzież  teamowa i reklamowa

ZAPRASZAMY
NA NASZE WYJĄTKOWE IMPREZY SPORTOWE

NAJBARDZIEJ KULTURALNY  TRIATHLON W POLSCE

NAJWIĘKSZE ZAWODY TRIATHLONOWE  DLA DZIECI W POLSCE

www.ponokai.pl

Soplicowo
Bieg

5km

Filmowe
Junior

2021

FORUM
POZNAŃSKIEGO

SPORTU

Enea Junior Poznań Triathlon

zwycięzca w kategorii:

Młodzieżowa Impreza Sportowa Roku 

w Poznaniu 

2021





Jarek Koperski Sport

SPONSORZY

PARTNERZY

OFICJALNY PARTNER
ENERGETYCZNY

OFICJALNA 
WODA

ORGANIZATOR


