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LOTTO MTB Energy

SZANOWNI  
ZAWODNICY 

Po raz czwarty witam na naszej 
etapówce LOTTO MTB Energy! 
Po dwóch latach w Wieżycy, 

trzeciej edycji w Trójmiejskim Parku 
Krajobrazowym odkrywamy kolejny 
zakątek województwa pomorskiego, 
pora na tereny położone w okolicach 
Lęborka. 

Jak twierdzą fachowcy jest tutaj 
co jechać. Zawodnicy na dystansie MEGA 
w ciągu trzech dni pokonają około 82 km 

i ponad 2000 m w pionie, z kolei Ci któ-
rzy wybrali dłuższy dystans GIGA mają 
do przejechania 150 km i ponad 4000 m 
w pionie. 

W tym miejscu chciałbym podzięko-
wać Panu Witoldowi Namyślakowi, 
burmistrzowi Lęborka za otwartość 
i wsparcie udzielone dla naszej impre-
zy. Podziękowania należą się również 
wszystkim służbom, które pomagają 
nam przy organizacji imprezy Policja, 

Ochotnicza Straż Pożarna, zabezpie-
czenie medyczne. 

Życzę wszystkim udanej zabawy, spor-
towej zabawy i adrenaliny oraz wyni-
ków na miarę oczekiwań. 

Do zobaczenia na mecie!

Adam Greczyło 
Dyrektor zawodów 

LOTTO Triathlon Energy 



LEKARZY NA START!

www.Challenge-Poland.com

CHECK IN:

http://www.Challenge-Poland.com


HARMONOGRAM

PIĄTEK, 16.09.2022 –  PROLOG

15:00 – 17:00 odbiór pakietów startowych w biurze zawodów

16:30 start Prologu (jeden zawodnik co 1 minutę)

19:00  zakończenie Prologu – dekoracja zawodników

SOBOTA, 17.09.2022 – I ETAP
10:00 start dystans GIGA

10:30  start dystans MEGA 

14:30  dekoracja zawodników po I etapie

15:00  zamknięcie trasy wyścigu

15:00  ognisko integracyjne

NIEDZIELA, 18.09.2022 – II ETAP
10:00  start dystans GIGA

10:30  start dystans MEGA

14:30  dekoracja zawodników po II etapie i dekoracja końcowa

15:00  zamknięcie trasy wyścigu
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KONKURS

#TriEmocjezBALL
Na LOTTO MTB Energy każdy ma szansę na szwajcarski zegarek 

marki BALL! Jak go zdobyć? Przy mecie ustawione są zegary 
odliczające czas. Po przyjeździe na metę zrób zdjęcie z zega-

rem obrazujące Twoje emocje na trasie. Umieść zdjęcie na swoim 
kanale mediów społecznościowych i oznacz tagiem #triemocjezball. 

Ocenimy zdjęcia i wybierzemy najlepsze, a następnie w głosowaniu 
wyłonimy zwycięzcę który otrzyma zegarek BALL. 

O marce BALL

Szwajcarska manufaktura BALL zajmuje się wytwarzaniem mecha-
nicznych zegarków wysokiej klasy już od XIX wieku. Choć korzenie 
marki sięgają Stanów Zjednoczonych i są bezpośrednio skorelo-
wane z amerykańskim kolejnictwem, a sama marka zrodziła się 
po katastrofie kolejowej w 1891 roku w Kipton, to produkcja cza-
somierzy, od przeszło 20 lat, odbywa się w Szwajcarii. Marka słynie 
przede wszystkim z wyjątkowej precyzji wskazań swoich produk-
tów, niezawodności oraz szeregiem unikalnych rozwiązań tech-

nicznych, jak i patentów. Firma jest swego rodzaju ewenementem 
pod tym względem na rynku, w szczególności biorąc pod uwagę 
relację jakości do ceny. Jak sugeruje slogan tego szwajcarskiego 
producenta - „Accuracy Under Adverse Conditions” (z ang. „Dokład-
ność w niekorzystnych warunkach”) – zegarki projektowane są tak, 
by niezależnie od czynników zewnętrznych wskazywały czas, z jak 
największą precyzją. Zegarki można wykorzystywać w skrajnie ni-
skich temperaturach, dochodzących nawet do -40°C, czy w miejscu 
działania wysokiego pola magnetycznego. Są odporne na wstrząsy.

Więcej informacji na temat niesamowitej historii manufaktury, 
produkcji, jak i patentach przeczytasz na oficjalnych stronach pro-
ducenta: www.ballwatch.com

http://www.ballwatch.com


BIURO 
ZAWODÓW

Biuro zawodów znajduje się w pomarańczowym namiocie na par-
kingu przy stadionie miejskim w Lęborku, przy ulicy Kusocińskiego 5
Godziny pracy biura zawodów: 
• piątek, 16 września  

– od 15:00 do 17:00
• sobota i niedziela, 17 i 18 września  

– od 9:00 do 14:30

Pakiet startowy można odebrać wyłącznie osobiście w godzinach 
pracy biura zawodów. Do odbioru pakietu startowego niezbędny 
jest dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie oświad-
czenia dostępnego w biurze zawodów na druku organizatora. 

Zgłoszenia na zawody przyjmowane są wyłącznie elektronicznie 
przez system www.TimeRecords.pl 

PAKIET 
STARTOWY

Każdy zawodnik w ramach pakietu startowego otrzyma następu-
jące świadczenia:

• numer startowy – obowiązkowy do umieszczenia z przodu 
na rowerze

• ciepły posiłek po każdym etapie – wydawany na podsta-
wie numeru startowego

• zabezpieczenie medyczne trasy zawodów
• 8 sztuk żeli energetycznych B-Pac by AronPharma
• batony energetyczne 
• upominek niespodziankę
• medal na mecie zawodów
• koszulkę finiszera na mecie zawodów
• oznakowanie trasy imprezy
• możliwość korzystania z bufetów na trasie oraz na mecie

BUFETY 
NA TRASIE

Na trasie zawodów będą dostępne punkty odświeżania:
• Piątek, 16.09.2022 – brak punktu na trasie
• Sobota, 17.09.2022 – 1 bufet dla dystansu MEGA, 2 bufety 

dla dystansu GIGA
• Niedziela, 18.09.2022 – 1 bufet dla dystansu MEGA, 2 bu-

fety dla dystansu GIGA

W bufecie do dyspozycji zawodników będzie woda w butelkach 
0,5 litra, banany, żele energetyczne B-Pac AronPharma, izotonik 
AronPharma, batony energetyczne.
Po przekroczeniu linii mety będzie dostępny będzie punkt od-
świeżania, który będzie oferował zawodnikom wodę, izotonik 
AronPharma, pomarańcze, banany oraz Coca Colę. Dodatkowo 
każdy zawodnik otrzyma ciepły posiłek.  

DEPOZYT
Przed startem każdy zawodnik może skorzystać z depozytu. 
Depozyt znajduje się w oznaczonym namiocie w pobliżu mety. 
Depozyt będzie czynny od 30 minut przed startem do dekoracji. 
Przy stanowisku depozytowym każdy zawodnik otrzyma worek 
do depozytu, na który należy opisać swoim numerem starto-
wym.  

Odbiór rzeczy z depozytu jest możliwy na podstawie numeru 
startowego. W przypadku zgubienia numeru rzeczy z depozytu 
zostaną wydane dopiero po odbiorze rzeczy przez wszystkich za-
wodników. 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy przeka-
zane do depozytu. Prosimy nie przekazywać do depozytu warto-
ściowych przedmiotów w tym w szczególności sprzętu fotogra-
ficznego, komputerów, laptopów, tabletów, itp. z uwagi na brak 
możliwości kontroli stanu tych przedmiotów podczas przyjmo-
wania i wydawania ich z depozytu. 

PARKING
Zawodnikom rekomendujemy skorzystanie z parkingu przy sta-
dionie miejskim w Lęborku, przy ul. Kusocińskiego 5.

WAŻNE 
INFORMACJE

Prolog zostanie rozegrany jako jazda indywidualna na czas, 
zawodnicy startują co minutę – lista startowa do prologu -  
https://bit.ly/start_mtb 

Podczas zawodów należy zwrócić szczególną uwagę na punkty 
kontrolne znajdujące się na trasie zawodów. Ominięcie punktu 
kontrolnego lub skracanie trasy wyścigu może spowodować dys-
kwalifikację zawodnika przez sędziów. 

Wszystkich zawodników obowiązuje zakaz śmiecenia na trasie 
zawodów. Śmiecenie na trasie może być karane przez sędziów 
dyskwalifikacją. Wyrzucanie śmieci dozwolone jest 50 m przed 
i za każdym bufetem
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INFORMACJE PRAKTYCZNE



CAŁA TRASA ZAWODÓW OZNACZONA JEST  
BIAŁYMI STRZAŁKAMI NA NIEBIESKIM TLE

PUNKTY NIEBEZPIECZNE ZOSTANĄ OZNACZONE  
TRZEMA WYKRZYKNIKAMI NA NIEBIESKIM TLE

DODATKOWO POZA TRASĄ ZNAJDUJĘ SIĘ CZERWONE ZNAKI X,  
KTÓRE OZNACZAJĄ ZŁĄ DROGĘ I KONIECZNOŚĆ ZAWRÓCENIA. 
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OZNACZENIE TRASYOZNACZENIE TRASY
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PLAN SYTUACYJNY

PARKING

PA
RK

IN
G

1
2

3

1 – BIURO ZAWODÓW, 2 – BUFET, 3 – DEKORACJA ZAWODNIKÓW
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TRASA PROLOG

OPIS TRASY ETAPU 
I PLIK GPX ORAZ 
LISTA STARTOWA

https://bit.ly/mtb-prolog
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TRASA DZIEŃ I

OPIS TRASY ETAPU 
ORAZ  
PLIK GPX

https://bit.ly/mtb_1etap
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TRASA DZIEŃ II

OPIS TRASY ETAPU 
ORAZ  
PLIK GPX

https://bit.ly/mtb_2etap
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PARTNER TYTULARNY

OFFICIAL TIME KEEPER

ORGANIZATOR

SPONSORZY I PARTNERZY MTB ENERGY
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Każda złotówka, którą przeznaczasz 
na gry liczbowe LOTTO, to 19 groszy 
dla sportu i kultury.


