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Z ogromną radością prezentujemy Wam
noworoczny numer magazynu Labosfera
stworzonego przez Labosport Polska!

Za Nami ostatnia impreza w tym roku - Garmin Ultra
Race 2022. Zawody w Gdańsku były ogromnym
sukcesem!

Plany na sezon 2023 są już na zaawansowanym
poziomie i mamy nadzieję, że już za moment
będziemy mogli przedstawić Wam pełny kalendarz
imprez na nowy rok. Tymczasem odkrywamy przed
Wami kolejne lokalizacje i terminy zawodów. 
  

Dziękujemy za zaufanie!
Labosport Polska
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Zapisy na VII. edycję! 
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GARMIN ULTRA RACE GDAŃSK 2023 
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POZNAJ NAS

WYWIAD Z
PIOTREM KRÓLEM

Jaką funkcję pełnisz w firmie Labosport? 

W Labosport pracuję w dziale zamówień,
dokładam wszelkich starań, by na zawodach
wszystko co niezbędne było na czas i aby
niczego nie zabrakło. Zaangażowany jestem
również w projektowanie medali, odzieży czy
statuetek. Na miejscu zawodów
odpowiedzialny jestem za nadzorowanie
pracy naszej ekipy technicznej, dodatkowo
zazwyczaj przypada mi do "zrobienia" trasa
kolarska, od początkowego jej objazdu,
podczas którego oznaczam trasę, poprzez
rozstawienie pachołków i "domknięcie tras",
aby była ona przygotowana do rywalizacji,
po późniejsze uprzątnięcie wszystkiego po
zawodach, aby można było przywrócić
normalną organizację ruchu. 

Czy masz jakąś przeszłość sportowa? Jeżeli tak jaką? 

Zawodowo nie było mi dane uprawiać żadnego sportu, jednak w amatorskim wydaniu jest
on w moim życiu od kiedy pamiętam. Od zawsze sympatyzowałem z piłką nożną, do tej pory
jest ona dla mnie ważna, na bieżącą śledzę co w trawie piszczy oraz kiedy tylko czas na to
pozwoli gram amatorsko. 

Które zawody organizowane przez Labosport to twoje ulubione i dlaczego? 

Uważam, że organizujemy naprawdę wiele fajnych imprez w ciekawych miejscach
rozsianych po całej Polsce. Na pewno na wyróżnienie zasługuje Castle Triathlon Malbork,
który ma niepowtarzalny klimat. Dodatkowo bardzo lubię Garmin Iron Triathlon w Elblągu,
jest to moja ulubiona impreza całego cyklu GIT. Bardzo podoba mi się zarówno pod
względem lokalizacji, która sprawia, że zawody za każdym razem świetnie wyglądają, poza
tym duża w tym zasługa mieszkańców Elbląga, którzy zawsze tłumnie gromadzą się i
dopingują zawodników.  



POZNAJ NAS

WYWIAD Z
PIOTREM KRÓLEM

Motto życiowe:

LICZY SIĘ DROGA DO CELU, A NIE CEL SAM W SOBIE. 

Piotr prywatnie - jaki jest, co lubi, czego nie znosi? 

Prywatnie lubię spędzać czas głównie w domu wypoczywając i spędzając czas z
bliskimi. Uwielbiam książki z gatunku fantasy, więc często takowe towarzyszą mi w
czasie wolnym, lubię również spędzić czas grając w coś na komputerze czy gotując
coś ciekawego. Na pewno najbardziej nie lubię porannego wstawania, od zawsze
jest to dla mnie ciężka walka. Poza tym ciężko wskazać mi coś więcej, staram się we
wszystkim doszukiwać jasnych stron i być pozytywnie nastawionym do wszystkiego co
mnie otacza. 





W ŚWIECIE
 

T R I
GARMIN  IRON TR IATHLON

2023

Największy i najstarszy cykl triathlonowy w Polsce w sezonie 2023 ponownie zagości w 11
lokalizacjach. W nadchodzącym roku Garmin Iron Triathlon zaskoczy zawodników nowościami, ale
nie zabraknie również dobrze znanych i lubianych klasyków organizowanych przed Labosport Polska!

W sezonie 2023 roku zawodnicy będą mogli
rywalizować standardowo na jednym z trzech
dystansów: 
·      1/2 IM - 1,9 km pływania, 90 km jazdy na
rowerze i 21,1 km biegu;
·      1/4 IM - 0,95 km pływania, 45 km jazdy na
rowerze i 10,55 km biegu;
·      1/8 IM - 0,475 km pływania, 22,5 km jazdy
na rowerze i 5,25 km biegu. 

Podczas wszystkich przystanków cyklu będzie
można wziąć udział w rywalizacji
indywidualnej, jak i sztafecie triathlonowej, w
której jedna osoba płynie, druga jedzie na
rowerze, a trzecia biegnie. Na zawodach cyklu
GIT start odbywa się w formule rolling start,
która gwarantuje komfort podczas startu
etapu pływackiego, co ułatwia start w
szczególności osobom, które debiutują w
zawodach triathlonowych.

Wielkie otwarcie w Żyrardowie – 14 maja 2023 r. 
Już 14 maja 2023 roku triathloniści rozpoczną sezon nad Zalewem Żyrardowskim. Żyrardów już trzeci
raz z rzędu będzie miejscem, gdzie odbędzie się zainauguruje cykl Garmin Iron Triathlon i tym samym
sezon triathlonowy w Polsce w 2023 roku! 
Podczas inauguracji sezonu 2023 w Żyrardowie pływanie odbędzie się w Zalewie Żyrardowskim,
jednym z największych rekreacyjnych zbiorników wodnych w regionie. Trasa kolarska zostanie
poprowadzona w całości po terenach powiatu żyrardowskiego. W Żyrardowie nie zabraknie zmian,
które z pewnością zwiększą komfort rywalizacji.

Drugi przystanek Nieporęt – 21 maja 2023 r.
Drugą lokalizacją, na mapie Garmin Iron Triathlon 2023, będzie uwielbiany przez zawodników
Nieporęt. To właśnie nad Zalewem Zegrzyńskim od kilku lat odbywają się imprezy GIT, które cieszą się
niesłabnącą popularnością. Nieporęt oprócz najszybszej trasy kolarskiej na Mazowszu ma również
wielką zaletę – łatwy i szybki dojazd ze stolicy. 

#jestemGIT



Następna stacja, kultowy Ślesin – 4 czerwca 2023 r. 
Po krótkiej, dwutygodniowej przerwie, zawody zagoszczą w kultowym Ślesinie, czyli mieście, w którym
zawody cyklu GIT odbywają się od 2013 roku. Przyszłoroczne zmagania w Ślesinie będą już 11 odsłoną
triathlonu w tej miejscowości. Kto był w Ślesinie ten wie, że zawody w tej miejscowości mają swój
niepowtarzalny klimat. W Ślesinie zapowiadają się zmiany dotyczące trasy zawodów, które z
pewnością przypadną triathlonistom do gustu. 

Triathlon w rytmie Kaszub, Stężyca – 25 czerwca 2023 r. 
25 czerwca Garmin Iron Triathlon po raz kolejny zagości w przepięknej Stężycy. Podczas ostatniego
weekendu czerwca zawodnicy będą mogli przetestować niezwykle płaską trasę kolarską idealną do
poprawiania rekordów życiowych. Dodatkowym atutem jest również zmodyfikowana trasa biegowa, z
której usunięto technicznie trudniejsze odcinki szutru. Stężyca to nie tylko zmagania triathlonowe, ale
również unikatowy kaszubski klimat, który dodaje kolorytu rywalizacji sportowej.  
Dzień przed GIT Stężyca, w sobotę 24 czerwca, zapraszamy wszystkich do udziału w Garmin Swimrun
Series.

Pięć przystanków Garmin Iron Triathlon w lipcu! 
Lipiec to miesiąc najbardziej intensywnych zmagań w ramach
Garmin Iron Triathlon, w tym okresie największy cykl triathlonowy
w Polsce zagości w pięciu lokalizacjach.

Skierniewice, 2 lipca 2023 r.
To już trzeci raz nasz cykl zagości w Skierniewicach.  Lokalizacja
ta, ze względu na bliskość Warszawy i doskonałe połączenie z
innymi dużymi aglomeracjami, przyciąga na start czołowych
Polskich zawodników PRO oraz setki amatorów. Skierniewice to
strzał w „10” , dlatego nie mogło ich zabraknąć na mapie Garmin
Iron Triathlon w 2023 roku. Szybka trasa i bardzo atrakcyjna
lokalizacja miasteczka zawodów sprawiają, że Skierniewice z
przytupem zadomowiły się na triathlonowej mapie Polski.

Syców, 9 lipca 2023 r.
W Sycowie dwie poprzednie edycje Garmin Iron Triathlon  zostały
przyjęte bardzo entuzjastycznie przez zawodników, jak i kibiców.
Chwalono zarówno doskonale przygotowane trasy, jak i
znakomitą atmosferę panującą w miasteczku zawodów.
Lokalizacja znana jest z perfekcyjnej, bardzo bezpiecznej trasy
kolarskiej, która prowadzi świetnej jakości drogą i pozwala
wykręcać niesamowite „cyferki” podczas etapu kolarskiego. 
 Lokalizacja ta ma wszelkie atuty, aby zorganizować zawody
sportowe dla kilku tysięcy zawodników.

Elbląg, 16 lipca 2023 r. 
Już po raz siódmy GIT zagości w Elblągu. Poprzednie edycje
elbląskich zawodów okazały się sukcesem, przyciągając na start
setki triathlonistów - zarówno profesjonalistów, jak i amatorów.
Od sezonu 2022 w Elblągu zawodnicy ścigają się na jednej z 
 najszybszych tras kolarskich w Polsce, to świetne miejsce na
zmierzenie się z rekordami życiowymi. Dodatkowym atutem
elbląskiej edycji jest  atrakcyjna lokalizacja miasteczka zawodów
– w samym centrum Starego Miasta, a także bardzo widowiskowy
etap pływacki, który rozgrywa się w rzece Elbląg.

#jestemGIT



Gołdap, 23 lipca 2023 r.
Gołdap – Mazurski Zdrój od lat przyciąga triathlonistów swoim niepowtarzalnym klimatem i gorącą
atmosferą. Garmin Iron Triathlon w Gołdapi rozpocznie się pływaniem w Jeziorze Gołdap. Wyjątkowym
aspektem tej lokalizacji jest położenie strefy zmian, która rokrocznie usytuowana jest tuż przy
gołdapskich tężniach. Etap kolarski w Gołdapi jest pofałdowany, ale wymagające fragmenty
rekompensują widoki rozciągających się wokół gołdapskich lasów i pól. Podczas etapu biegowego
zawodnicy będą mieli do pokonania urokliwe ścieżki mazurskiego uzdrowiska. Na zakończenie jedyny
meta zawodów usytuowana pomiędzy tężniami! 

Po krótkiej przerwie, Płock – 27 sierpnia 2023 r.
W sierpniu Garmin Iron Triathlon ponownie zawita do
Płocka. W ostatni weekend sierpnia do pierwszej stolicy
Mazowsza przyjadą triathloniści z całego kraju, którzy
wezmą udział w przedostatniej odsłonie tegorocznego
cyklu GIT. To właśnie w Płocku znajduję się jedyna w Polsce
strefa T0 i wyjątkowy podbieg do strefy T1 – prawie 800
metrów i kultowe schody prowadzące od Zalewu do strefy
zmian, która będzie mieścić się na urokliwym Starym Rynku.
Etap kolarski odbędzie się jak co roku drogą wojewódzką
562, a na etapie biegowym zawodnicy będą rywalizować
ulicami oraz urokliwymi, parkowymi alejkami znajdującymi
się w sąsiedztwie Bazyliki Katedralnej czy Kościoła
Mariawitów. 

Rawa Mazowiecka, 30 lipca 2023 r. 
Dziewiątym etapem będzie Rawa Mazowiecka, która debiutowała w cyklu w 2022 roku.  To dobrze
zlokalizowane miasto ze świetnymi warunkami do rozegrania zawodów na najwyższym poziomie,
dlatego nie mogło tego miasta zabraknąć na mapie Garmin Iron Triathlon również w sezonie 2023
roku. Warto wspomnieć, że Rawa Mazowiecka to miasto ze sporymi tradycjami triathlonowymi. Zawody
odbywają się tu od kilkunastu lat, a kilka lat temu gościły tu m.in. Mistrzostwa Polski oraz Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży. 

#jestemGIT



200 m (1-7 lat), 
500 m (8-11 lat),
1000 m (12-15 lat).

Garmin Junior – zawody biegowe dla dzieci w każdej lokalizacji
Imprezą towarzyszącą triathlonowi będą zawody biegowe dla najmłodszych – Garmin Junior, które od
wielu lat cieszą się wyjątkową popularnością podczas cyklu. 
Zawody dla dzieci odbędą się na trzech dystansach: 

Zapisu na cykl ruszają 2 stycznia 2023 roku o godzinie 12:00! 

Wszelkie informacje dotyczące imprezy znajdują się na stronie internetowej www.irontriathlon.pl. oraz
na profilach Garmin Iron Triathlon na Facebooku i Instagramie. 

Wyjątkowy finał cyklu – Serock - 17 września 2023 r.
Sezon 2023 zakończymy w debiutującym podczas naszego cyklu Serocku, który ze względu na swoją
lokalizację i świetne trasy z pewnością przypadnie zawodnikom do gustu. Właśnie tutaj nagrodzeni
zastaną wszyscy finiszerzy całego cyklu oraz najlepsi zawodnicy zarówno w kategoriach open jak i
wiekowych. 

Podczas ceremonii medalowej,
podobnie jak w latach ubiegłych,
nagrodzeni zostaną najlepsi
finiszerzy cyklu oraz najlepsi w
rywalizacji – „Battle of the sexes”.
„Bitwa Płci” to połączona
klasyfikacja kobiet i mężczyzn na
dystansie 1/4 IM, w której do
wygrania będą bardzo
wartościowe nagrody finansowe i
rzeczowe, ufundowane przez
sponsorów cyklu Garmin Iron
Triathlon!

#jestemGIT

http://www.irontriathlon.pl/




GARMIN ULTRA RACE GDAŃSK 2023

Za nami ostatni tegoroczny etap zawodów Garmin Ultra Race 2022! Zawody odbyły się w  sobotę
3 grudnia w Gdańsku na terenach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Na listach startowych
znalazły się nazwiska ponad 1300 dorosłych zawodników i dzieci, które startowały w zawodach
Garmin Junior. Podczas mikołajkowej edycji nie zabrakło wspaniałej, gorącej rywalizacji, a zimowa
aura dodała niezwykłego, magicznego klimatu.

Zawodnicy podczas Garmin Ultra Race Gdańsk
2022 rywalizowali na czterech dystansach: 84 km,
53 km, 27 km i 12 km. Start i meta zlokalizowane
były w Gdańsku Oliwie na terenach Instytutu
Budownictwa Wodnego PAN, a wszystkie trasy
poprowadzone były malowniczymi szlakami i
ścieżkami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Tak jak i w ubiegłym roku na trzech dystansach
były przyznawane punkty w rankingu ITRA. Każdy z
biegaczy, który ukończył swój bieg w limicie
czasowym, otrzymał punkty kwalifikacyjne. Za
dystans 84 km były to 3 punkty, za 53 km – 2
punkty, a za ukończenie 27 km był to 1 pkt.

Pierwszym startem był dystans 84 km, który
rozpoczął się punktualnie o 05:00 nad ranem.
Zawodników z tego dystansu można było na
bieżąco obserwować dzięki trackerom od firmy
Poltrax. Przewagę nad pozostałymi zawodnikami
od początku narzucał Tomasz Szałachowski
(GÓRAL Z MAZUR RUNNIG TEAM). W zeszłym
roku Tomasz był drugi, a w tym roku sięgnął po
pierwsze miejsce na podium! Czas jaki w tym
roku uzyskał to 07:15:25 (w zeszłym roku
07:53:51). Drugim zawodnikiem, który
zameldował się na mecie był Karlis Eiduks
(Norwegian School of Economics) z wynikiem
07:18:36. Trzecie miejsce należało do Adrian
Króla (Sieprawska 5; 07:50:04). Najszybszą
zawodniczką na trasie GUR84 km była Joanna
Oberlan-Maroń (PODGÓRZ TORUŃ), a czas jaki
uzyskała to 08:07:22. Drugie miejsce wśród
kobiet na najdłuższym dystansie wywalczyła
Patrycja Bereznowska (Wieliszew Heron Team
Hoka Poland Team), a wynik jaki uzyskała to
08:20:35. Trzecie miejsce na podium należało do
Agnieszki Górniak-Antkowiak (08:55:41).



GARMIN ULTRA RACE GDAŃSK 2023

O godzinie 8.00 do rywalizacji stanęli biegacze z dystansu 53 km. Po pierwszą lokatę sięgnął
Krzysztof Sokół (eAzymut.pl), wynik jaki uzyskał 04:09:19. Jako drugi na mecie zameldował się
Grzegorz Sułek (FUNDACJA JEPPESENA, 04:22:12), a trzecie miejsce wywalczył Michał Trapp
(DAMEN Bike Team, 04:31:57). Wśród kobiet najlepszą na tym dystansie okazała się Aleksandra
Jakubiec (MAMY TO Navimart Run, 04:52:38). Drugą biegaczką na dystansie GUR53 km była Agata
Świątek (AZS WUM, 04:53:50), zaś na trzecim miejscu na podium uplasowała się Katarzyna Krupicka
(Wro/Krk, 04:56:38).

Podobnie jak w latach ubiegłych, najliczniej
obsadzonym dystansem podczas Garmin Ultra
Race Gdańsk był bieg na 27 km. Do rywalizacji
na tym dystansie przystąpiło blisko 500
biegaczy! Podobnie jak i w ubiegłym roku
pierwsze miejsce na podium wywalczył Maciej
Kubiak (Zoeller tech). Czas jaki uzyskał to
01:48:13 i tym samym poprawił swój
ubiegłoroczny wynik (1:56:43)! Tuż za
Kubiakiem ze stratą zaledwie 4 sekundy na
mecie, zameldował się Bartek Osior (Wioska
Biegaczy). Trzecie miejsce na podium
wywalczył Robert Sadowski (Brooks Team,
01:52:39). Najszybszą biegaczką na dystansie
GUR27 km była Agnieszka Wysocka (Łódź
Kocha Sport), a wynik jaki uzyskała to 02:17:27.
Drugie miejsce należało do Alicji Pakieły (Kluge
Team, 02:19:14), zaś trzecia lokata przypadła
Beacie Osior (Wioska Biegaczy, 02:20:00).

Ostatnim startem w ramach Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 był dystans 12 km. W tym roku aż
dwóch zawodników sięgnęło po zwycięstwo na tym dystansie. Po dokładnej analizie czasu ten sam
czas 00:47:50 uzyskał Sławek Lamparski (Hapag-Lloyd Running Crew) oraz Michał Stopa. Trzecie
miejsce na podium należało do Bartosza Kotowicza (Kwidzyn Biega, 00:48:04). Wśród biegaczek
najlepszą zawodniczką na dystansie GUR12 km okazała się Zuzanna Głombiowska (Runpassion.pl
TEAM, 00:54:12), druga była Ewa Pasierbska (00:58:11), zaś trzecią okazała się Anna Michno
(01:00:05).
Imprezą towarzyszącą Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 były zawody Garmin Junior. W zależności
od wieku najmłodsi rywalizowali na jednym z trzech dystansów: 200 m, 500 m oraz 1000 m.
W tegorocznych zawodach Garmin Ultra Race nie zabrakło dodatkowej klasyfikacji dla firm –
Korpo Ultra. Na najwyższym stopniu podium ponownie uplasowali się zawodnicy Podgórzyn Toruń.
Drugie miejsce zdobyli biegacze z klubu Sztafeta wszechczasów, a trzecie wywalczyli zawodnicy z
Huragan Ligota.

Zawody w Gdańsku były trzecim i ostatnim etapem tegorocznego cyklu Garmin Ultra Race.
Szczególne podziękowania należą się dla Miasta Gdańsk oraz dla naszych Sponsorów i
Partnerów!
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ZAPISY NA VII. EDYCJĘ 
GARMIN TRIMINATOR RADKÓW

RADKÓW 09.09.2023

Już 9 września 2023 roku odbędzie się siódma edycja kultowych zawodów Garmin Triminator
Radków! Niepowtarzalna atmosfera, różnorodne i wymagające trasy, a to wszystko w otoczeniu
zjawiskowo pięknej, górskiej scenerii. Zapisy na zawody rozpoczną się 16 stycznia o godz. 12:00!

Garmin Triminator Radków to triathlon górski z prawdziwego
zdarzenia. Niezłomni triathloniści, amatorzy górskiej rywalizacji
przybywają w malownicze tereny Kotliny Kłodzkiej, by zmierzyć się
z wymagającymi dystansami, by pokonywać kolejne kilometry w tym
trudnym terenie i dotrzeć do upragnionej mety. Zawody w
Radkowie to nie tylko sportowa rywalizacja, ale również możliwość
spędzenia wspaniałego weekendu w otoczeniu natury. 

Rywalizacja, jak co roku, odbywać się w niepowtarzalnej
scenerii Parku Narodowego Gór Stołowych, który położony
jest na terenie rozległego pasma górskiego zaliczonego do
Sudetów Środkowych, przy granicy polsko-czeskiej.
Najwyższe wzniesienia Parku to: Szczeliniec Wielki (919 m
n.p.m.) oraz Skalniak (915 m n.p.m.). Góry Stołowe to
wyjątkowy w skali europejskiej przykład gór płytowych.

Dzień Sądu – dystans 1/2 IM: 1,9 km pływania, 90 km jazdy na rowerze i 24 km biegu,
I`ll be back – dystans 1/4 IM: 0,95 km pływania, 45 km jazdy na rowerze i 10,55 km biegu,
Terminacja – dystans 1/8 IM: 0,475 km pływania, 22,5 km jazdy na rowerze i 5,275 km biegu.

Podczas przyszłorocznej rywalizacji zawodnicy będą mieli do wyboru standardowo 3 dystanse:

Na każdym z nich można wystartować indywidualnie lub w trzyosobowej sztafecie triathlonowej, w
której jedna osoba płynie, druga jedzie na rowerze, a trzecia biegnie.

Etap pływacki odbędzie się w Zalewie Radkowskim, z którego
rozpościera się piękny widok na Szczeliniec Wielki oraz leżący po
czeskiej stronie granicy szczyt Koruna. Park Narodowy Gór
Stołowych przecina niezwykle malownicza Szosa Stu Zakrętów,
którą poprowadzona będzie trasa kolarska Triminatora. Etap
biegowy na dystansach 1/8 i 1/4 IM poprowadzony zostanie
asfaltową drogą prowadzącą z Radkowa w kierunku Bozanova,
natomiast na dystansie 1/2 IM zabierze zawodników wgłąb Gór
Stołowych i prowadzić będzie m.in. przez okolice Szczelińca
Wielkiego, Karłowa, Błędnych Skał, Ostrej Góry i Pasterki.

Zapisy na Garmin Triminator Radków 2023 ruszają 16 stycznia
2023 roku o godz. 12:00 na oficjalnej stronie: www.triminator.pl.

https://triminator.pl/
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https://www.instagram.com/labosport/
https://www.facebook.com/labosport


PYTANIA, UWAGI? 
ŚMIAŁO, NAPISZ DO NAS! ;)

 
DZIAŁ MARKETINGU LABOSPORT

POLSKA:
MARKETING@LABOSPORT.PL

ZDJĘCIE MIESIĄCA

ZAWODY
 

GARMIN ULTRA RACE
GDAŃSK 2022

 

LaboLabo
SferaSfera

KOLEJNY NUMER W LUTYM 2023!
ZNAJDZIESZ W NIM SPORO CIEKAWOSTEK,
WYWIADÓW I MNÓSTWO SPORTOWYCH ZAJAWEK. 

LABOSPORT  POLSKA  DOSTARCZAMY SPORTOWE EMOCJE

FOT. JACEK DENEKA - ULTRALOVERS


