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W sobotę 19 listopada w Warszawie miała miejsce Gala Polskiego Triathlonu, podczas której
nagrodzono najlepsze polskie imprezy roku 2016. Cykl Garmin Iron Triathlon otrzymał nagrodę
Cyklu Roku 2016, a zawody Garmin Iron Triathlon Elbląg zdobyły miano Debiutu Roku 2016.
Gala Polskiego Triathlonu, zorganizowana przez portal Akademia Triathlonu, przyciągnęła
liczne grono zawodników, organizatorów zawodów oraz przedstawicieli polskiego triathlonu. Na
uroczystości pojawili się m.in. Agnieszka Jerzyk, reprezentantka Polski w triathlonie podczas
Igrzysk Olimpisjkich w Rio de Janeiro, Michał Podsiadłowski, jeden z najlepszych polskich
zawodników Age Group, Mikołaj Luft, zawodnik PRO, Mistrz Polski 2016 na dystansie 1/2 IM
czy Łukasz Kalaszczyński, zwycięzca cyklu Garmin Iron Triathlon 2016. Nie zabrakło również
znanych osób ze szklanego ekranu m.in. Macieja Dowbora czy Karoliny Gorczycy.
Najlepsze polskie imprezy zostały wyłonione w plebiscycie przeprowadzonym przez portal
Akademia Triathlonu. Zawodnicy docenili cykl Garmin Iron Triathlon, któremu przyznano miano
Cyklu Roku 2016. Zawody w Elblągu, w którym odbył się wielki finał tegorocznej serii, został
wybrany jako najlepszy Debiut Roku 2016. Statuetki z rąk Łukasza Grassa, redaktora
naczelnego portalu Akademia Triathlonu, odebrał Marcin Florek, organizator cyklu z firmy
Labosport Polska.
„Bardzo się cieszymy, że nasi zawodnicy zagłosowali na Garmin Iron Triathlon, to ich głosy
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przyczyniły się do tego, że trzymamy w dłoniach te piękne statuetki. Dziękujemy zawodnikom,
że tworzyli cykl razem z nami. Dziękujemy również wolontariuszom oraz wszystkim, którzy
współtworzą nasze zawody. Jesteśmy dumni z otrzymanych wyróżnień” – powiedział Marcin
Florek, z Labosport Polska.
Tegoroczny cykl Garmin Iron Triathlon miał miejsce w pięciu miejscowościach: w Piasecznie
(22.05.2016), Ślesinie (05.06.2016), Radkowie (19.06.2016), Stężycy (03.07.2016) oraz w
Elblągu (17.07.2016), gdzie odbył się wielki finał cyklu. Łącznie w zawodach z serii Garmin Iron
Triathlon wzięło udział prawie 4000 zawodniczek i zawodników. Triathloniści startowali na
jednym z dwóch dystansów: 1/4 IM (0,95 km pływania, 45 km jazy na rowerze, 10,55 km biegu)
oraz 1/8 IM (0,475-22,5-5,275). Na dystansie 1/4 IM można było wystartować także w
trzyosobowej sztafecie, w której jedna osoba płynęła, druga jechała na rowerze, a trzecia
biegła. Imprezą towarzyszącą były zawody biegowe dla dzieci Garmin Kids, które cieszyły się
dużym zainteresowaniem.
Zapisy na przyszłoroczny cykl, który odbędzie się w Piasecznie (21.05.2017), Ślesinie
(04.06.2017), Elblągu (18.06.2017), Stężycy (02.07.2017) oraz w Płocku (16.07.2017) już się
rozpoczęły i prowadzone są za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na oficjalnej
stronie internetowej cyklu www.irontriathlon.pl.
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