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

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie
pierwszym numerem Labosfery, który ukazał się w
kwietniu. Dołożymy wszelkich starań, aby kolejne
wydania były równie atrakcyjne. 

Stworzyliśmy magazyn Labosfera dla każdego
fana sportu. Znajdziecie w nim wiele sportowych
ciekawostek, wywiadów i tak odrobinę poznacie
nas :) Tworzenie dla Was zawodów to dla nas
ogromny zaszczyt! 

Dziękujemy za zaufanie!
Labosport Polska

GARMIN IRON TRIATHLON - INAUGURACJA
SEZONU TRI W POLSCE 

KALENDARZ IMPREZ LABOSPORT 

 I WIELE INNYCH... 

W  T Y M
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 UDANY DEBIUT ULTRA WYSOCZYZNY! 
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 WYWIAD Z FILIPEM SZOŁOWSKIM 

GARMIN ULTRA RACE

STARA MIŁOŚĆ NIE RDZEWIEJE 
- WYWIAD Z MARCINEM ŁAWICKIM 

TRI HISTORIE 
- WYWIAD Z JAKUBEM KIMMEREM 



POZNAJ NAS
WYWIAD 
Z FILIPEM SZOŁOWSKIM 

Twój największy sukces sportowy?
Największe sukcesy zawodnicze na arenie krajowej, to 3
złote medale Mistrzostw Polski Elity w Triathlonie, a ponadto
brązowy medal Drużynowych Akademickich Mistrzostw
Świata w Triathlonie. Jeśli chodzi o sukcesy trenerskie
zawodników PRO, to z pewnością najlepszy wynik wśród
polaków na dystansie Ironman ustanowiony przez Roberta
Wilkowieckiego (7:42:02). W rywalizacji Age-Group, złoty
medal Mistrzostw Europy na dystansie Ironman 70.3
Aleksandry Góralskiej. A w sferze organizacyjnej, to
niewątpliwie przyznanie prawa organizacji Mistrzostw
Europy w Olsztynie. Mocno wierzę, że te największe sukcesy
dopiero przede mną ;)

Motto życiowe:

"Dobry  pomys ł  to
tak i ,  k tó ry  uda  Ci
s ię  z rea l i zować . "

Filip Szołowski

FILIP SZOŁOWSKI
Wiceprezes i współzałożyciel firmy Labosport Polska organizującej
imprezy sportowe m.in. Mistrzostwa Europy w Olsztynie, Puchary
Europy w Olsztynie i Rzeszowie, najstarszy cykl triathlonowy w
naszym kraju Garmin Iron Triathlon, Mistrzostwa i Puchary Polski w
Triathlonie, jak również imprezy biegowe, ultra i kolarskie dla
amatorów. 
Były reprezentant Polski w Triathlonie. 
Zdobył 51 medali Mistrzostw Polski w Triathlonie, Duathlonie i
Aquathlonie we wszystkich kategoriach wiekowych. 
Jest absolwentem warszawskiego AWF-u na kierunku Wychowania
Fizycznego. Trener triathlonu, pływania, kolarstwa, lekkiej atletyki.
Ponadto od 2020 roku jest Dyrektorem Sportowym w Polskim
Związku Triathlonu.

Gdyby nie triathlon to co?
To na pewno bym się nie nudził w życiu, ale póki triathlon istnieje i nie muszę się nad tym
zastanawiać co by było gdyby, to pozostaje przy triathlonie ;).

Zawodnik / trener /działacz - która rola w triathlonie jest najbliższa sercu i dlaczego? 
Triathlon jest moją pasją, nie tylko chwilową, ale taką, która jest już ze mną ponad ćwierć
wieku. Traktuję te wszystkie role jako element wyzwania, a triathlon uwielbiam w każdej
postaci. Każda z tych ról jest na swój sposób fascynująca, a co najważniejsze dająca wiele
satysfakcji i spełnienia, czy to organizując Mistrzostwa Europy w Triathlonie, czy
prowadząc zawodnika takiego jak Robert Wilkowiecki, czy też pomagając w rozwijaniu
Polskiego Związku Triathlonu.

Filip Szołowski prywatnie - dom/żona/dzieci:
Żona Jola i 4 dzieci: Zofia, Franciszek, Szymon, Henryk...

http://m.in/


ULTRA WYSOCZYZNA 

UDANY DEBIUT ULTRA BIEGU!

W niedzielę 24 kwietnia 2022 odbyła się pierwsza edycja zawodów biegowych Ultra
Wysoczyzna powered by Meble Wójcik! Zawody rozegrały się na czterech dystansach: Ryk
Jelenia 80 km, Wycie Wilka 52 km, Kwik Dzika 25 km i Pisk Lisa 12 km. 

To był debiut  o jakim marzyliśmy!

Na wszystkich dystansach wystartowało ponad 800 zawodników z całej Polski, w  tym najlepsi
reprezentanci biegów ultra w kraju, oraz ponad 100 dzieci.Było idealnie! Dopisała pogoda, o
którą baliśmy się najbardziej, było słonecznie  z umiarkowaną temperatura - idealnie!

Wierni kibicie, którzy wytrwale przez wiele godzin dopingowali zawodników spisali się na
medal. A nasi Wolontariusze i osoby wspieraące nas w organizacji i na trasach wypełnili swoje
zadanie po mistrzowsku! Zawodnicy w trakcie i po zawodach wypowiadali się o biegu i
organizacji wydarzenia w samych superlatywach dodając Nam skrzydeł i wzmacniając chęci
organizacji kolejnej edycji imprezy w 2023 roku. 

Nasze trasy podbiły serca biegaczy, co potwierdził na mecie zwycięzca najdłuższego
dystansu Artur Jendrych „Trasa – jedna z ładniejszych, którą biegłem, rewelacyjne
oznaczenie, bardzo szybkie odcinki, ale też techniczne, na których trzeba było uważać.
Rewelacja!”.

 



 Artur Jendrych (6:59:31)
 Michał Surowiec (7:47:33)
 Jarek Gonczarenko (7:49:14)

 Anna Kukuć-Kwapiszewska (8:48:26)
 Słupecka Liwia (9:06:45)
 Joanna Meller (9:18:56)

Ryk jelenia (dystans 80 km) MĘŻCZYŹNI:
1.
2.
3.

Ryk jelenia (dystans 80 km) KOBIETY:
1.
2.
3.

Poniżej prezentujemy zwycięzców  
poszczególnych dystansów:

Agata Świątek (5:08:14)
 Anetta Klimowska (5:28:32)
Katarzyna Dordzik (5:40:26)

Piotr Raszkowski (2:16:15)
Marcin Tur (2:17:14)
Konrad Wyganowski (2:24:17)

Laura Hulgaard (2:29:57)
 Małgorzata Wawrzyniak (2:43:15)
 Aneta Lubińska (2:44:40)

Kamil Ołowski (1:02:26)
Damian Wnuk (1:05:01)
 Jacek Guzowski (1:08:57)

Wycie wilka (dystans 52 km) MĘŻCZYŹNI:
    1. Mariusz Bartkowiak (4:18:06) 
    2. Rafał Kot (4:39:15) 
    3. Adam Hatłas (4:41:13)

Wycie wilka (dystans 52 km) KOBIETY:
1.
2.
3.

Kwik dzika (dystans 25 km) MĘŻCZYŹNI:
1.
2.
3.

Kwik dzika (dystans 25 km) KOBIETY:
1.
2.
3.

Pisk lisa (dystans 12 km) MĘŻCZYŹNI:
1.
2.
3.

Pisk lisa (dystans 12 km) KOBIETY:
1.      Anetta Karabin (1:22:26)
2.    Anna Michno (1:23:11)
3.    Magdalena Ziemińska (1:24:11)

Dziękujemy i gratulujemy 
wszystkim biegaczom, 

którzy zmierzyli się z trasami 
Ultra Wysoczyzna 

Powered by Meble Wójcik 2022.
DO ZOBACZENIA ZA ROK!



Ultra Wysoczyzna za Nami. To wspaniałe wydarzenie mogło odbyć się tylko dzięki wsparciu naszych
Sponsorów i Partnerów. Teraz jest idealny czas, aby im wszystkim podziękować!

Naszemu niezastąpionemu Sponsorowi Tytularnemu - firmie Meble Wójcik, na ręce prezesa firmy Pana
Piotra Wójcika, składamy OGROMNE podziękowania za pomoc w organizacji biegu, za
zaangażowanie i współpracę na najwyższym poziomie. Bez was Ultra Wysoczyzna nie była by tak
wspaniała.

BEZ WAS NIE BYŁO BY ULTRA WYSOCZYZNY - DZIĘKUJEMY!!!

Biegowej marce Brooks i elbląskiemu przedsiębiorstwu Waitw
dziękujemy za zaufanie i wielką pomoc w zorganizowaniu
wydarzenia. Z takimi Sponsorami można planować zawody
sportowe na najwyższym poziomie.

Dziękujemy wszystkim naszym Partnerom, którzy wspierali nas na
każdym etapie realizacji przedsięwzięcia jakim była Ultra
Wysoczyzna. Jesteście niezastąpieni.
Naszymi partnerami podczas UW 2022 byli: Nadleśnictwo Elbląg,
Ośrodek Jelonki, Reha-Prus, Restauracja Myśliwska,
Nieruchomości Kingdom, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3,
MOSIR ELBLĄG, Gaming Room i E-bike.

Jako Partnerzy Medialni wspierali Nas: miesięcznik ULTRA i
najstarsza i największa w regionie elbląskim gazeta internetowa
portEL.pl.

Wszystkim wolontariuszom oraz członkom OSP Łęcze, OSP
Tolkmicko, OSP Pogrodzie - bardzo dziękujemy. Wasza pomoc jest
nieoceniona!

I ogromne słowa uznania, za objęcie Ultra Wysoczyzny 2022 swoim Patronatem Honorowym należą się
Prezydentowi Miasta Elbląg - Panu Witoldowi Wróblewskiemu. 

 

Szczególne podziękowania należą się Gospodarzom naszego
biegu. Zatem dla Miasta Elbląg i Miastu i Gminie Tolkmicko w
imieniu własnym i wszystkich zawodników, składamy najszczersze
wyrazy wdzięczności za ich gościnność i wsparcie podczas tego
sportowego święta.

 



W ŚWIECIE
 

T R I

Po niesamowicie ekscytującym sezonie jubileuszowej edycji Garmin Iron Triathlon w 2021
roku, otwieramy kolejną dekadę wspaniałych sportowych emocji pod szyldem GIT! 
Nie zwalniamy tempa i w tym roku zorganizujemy dla Was 11 imprez w najlepszych
lokalizacjach w Polsce. 

Na przestrzeni lat, cykl rozwijał się bardzo dynamicznie. Zaczęło się od małej imprezy w
klimatycznym Malborku, a zeszłoroczna, jubileuszowa edycja GIT składała się z 10
lokalizacji, w których rywalizowało kilkanaście tysięcy triathlonistów! 

Garmin Iron Triathlon co roku przyciąga tysiące zawodników, od amatorów po Elitę. Seria
rozgrywana pod szyldem marki Garmin posiada liczne atuty, które sprawiają, że zawody
te są stałym punktem w kalendarzu startowym wielu triathlonistów. Profesjonalnie
wymierzone trasy, dystanse dopasowane dla każdego, wyjątkowe nagrody oraz
niepowtarzalna atmosfera to nasze znaki rozpoznawcze! 
Obiecujemy, że ta edycja również nie pozostanie w tyle!

Zawodnicy, którzy wybiorą start w cyklu ponownie będą mieli do wyboru rywalizację na
jednym z trzech dystansów: 1/2 IM (1,9 km pływania, 90 km jazdy rowerem i 21,1 km
biegu), popularna „ćwiartka” – 1/4 IM (0,95-45-10,55) oraz najkrótszy dystans, czyli
najlepsza dla debiutantów 1/8 IM (0,475-22,5-5,275). Na wszystkich dystansach będzie
można wystartować zarówno indywidualnie, jak i w sztafecie.

Jak co roku, po każdej imprezie, jak i w klasyfikacji końcowej całego cyklu zostaną
udekorowani najlepsi zawodnicy i zawodniczki w swoich kategoriach wiekowych oraz
Open na każdym dystansie. Do klasyfikacji końcowej na poszczególnym dystansie
zostanie zliczona suma czterech najlepszych czasów.

 Podczas Garmin Iron Triathlon 2022 ponownie odbędzie się rywalizacja „Battle of the
sexes”, czyli tzw. Bitwa Płci – połączona klasyfikacja kobiet i mężczyzn na dystansie 1/4
IM! Planujemy też sporo niespodzianek! Będzie się działo!

Już 15 lipca 2022 roku w Żyrardowie nie tylko rozpoczniemy XI edycje cyklu GIT, ale
również zainaugurujemy sezon triathlonowy w Polsce, bo będą to pierwsze zawody
organizowane w kraju na świeżym powietrzu.

ZAPRASZAMY!

GARMIN  I RON  TR IATHLON

INAUGURACJA SEZONU TRI W POLSCE



Kalendarz startów Garmin Iron Triathlon 2022:

 15.05.2022 – Żyrardów;
 05.06.2022 – Ślesin;
 26.06.2022 – Stężyca;
 03.07.2022 – Skierniewice;
 10.07.2022 – Syców;
 17.07.2022 – Elbląg;
 24.07.2022 – Gołdap;
 31.07.2022 – Rawa Mazowiecka;
 14.08.2022 – Brodnica;
 27.08.2022 – Nieporęt;
 18.09.2022 – Płock.

Wciąż trwają zapisy na wszystkie imprezy z
cyklu Garmin Iron Triathlon.

Wystarczy, że zeskanujecie kod QR, a
zostaniecie przeniesieni na wprost do
formularza zgłoszeniowego na Gramin Iron
Triathlon. 

LaboLabo
SferaSfera



STARA MIŁOŚĆ NIE RDZEWIEJE

Pochodzący z Lubina, profesjonalny polski triathlonista, który od lat z powodzeniem
rywalizujący z najlepszymi w kraju i nie tylko. Reprezentant Miejskiego Klubu Sportowego
Polkowice pod barwami CCC. Jeden z dwóch zawodników, którzy w ciągu 10 lat trwania
cyklu Garmin Iron Triathlon wystartowali co najmniej raz w każdym roku. Czy w tym roku
ponownie zobaczymy Marcina na stracie naszego cyklu? Mamy taką nadzieję. 
Urodzony 21 czerwca 1986 roku, Marcin pasje do sportu ma genach. Tadeusz Ławicki, tata
Marcin, był zawodowym lekkoatletą i w swojej sportowej karierze trzykrotnie zdobył tytuł
Mistrza Polski w maratonie. 
Reprezentował Polskę na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy oraz na Pucharze Europy
Seniorów w Triathlonie. Zdobył 5 medali Mistrzostw Polski w Triathlonie i Duathlonie, a jego
największym sukcesem jest zwycięstwo w Pucharze Polski w Triathlonie. Dwukrotnie plasował
się na drugim miejscu w popularnym triathlonie w Chicago w swojej kategorii wiekowej.
Prywatnie mąż Ani i tata dwóch ślicznych córeczek – Hani i Poli.

Twoja triathlonowa historia - dlaczego akurat triathlon, a nie inny sport? 
Od zawsze biegałem ze względu na zawód mojego taty i od zawsze kochałem jeździć na
rowerze. Łączyłem te dwa sporty startując w Duathlonach. Pływanie doszło na samym końcu. 

Gdyby nie triathlon to co? Jaka kariera czekała by Marcina Ławickiego? 
Kolarstwo, może łyżwiarstwo szybkie? Sam nie wiem teraz. Za dzieciaka uwielbiałem jeździć
na łyżwach i rolkach. U mnie w mieście jest do dzisiaj prężnie działająca sekcja, która
wychowała olimpijki w łyżwiarstwie szybkim. Więc może tam bym się zaczepił. Kto wie?

Największy sukces? 
Na te chwile sukcesem dla mnie jest to, że przetrwałem w triathlonie 23 lata. Każdy kolejny
sezon jest małym sukcesem, a zdobyty medal daje satysfakcje i moc do dalszego działania. 

Najmocniejszą strona i najsłabsza w TRI? 
Na najważniejsze imprezy staram się być przygotowany najlepiej jak mogę we wszystkich
trzech dyscyplinach. Nie ma mowy o słabszych stronach. Nie wystartuję jak jestem chory bądź
mam kontuzję. 

Triathlonista / triathlonistka, którego/którą podziwiasz i dlaczego? 
Marek Jaskółka - mimo ciężkich czasów i wielu przeciwności losu doszedł najwyżej w polskim
triathlonie wśród mężczyzn. 

Rada jakiej udzieliłbyś osobie, która dopiero rozpoczyna swoją triathlonową przygodę?
Zacząć od krótkich dystansów i łatwych wyścigów, oczywiście mając za sobą co najmniej
półroczne przygotowanie. 

Braterska rywalizacja - czy Piotrek jest bardziej rywalem czy trening partnerem? 
I sparingpartnerzy i rywale. Wykonujemy bardzo dużo wspólnych treningów, pomagamy sobie,
ale jak stajemy na starcie jesteśmy rywalami. 

Ulubiona impreza triathlonowa w Polsce i dlaczego? 
Triathlon w Malborku z racji miejsca w jakim odbywa się ta impreza.

W ŚWIECIE
 

T R I WYWIAD Z MARCINEM ŁAWICKIM  



TRI HISTORIE
W ŚWIECIE
 

T R I WYWIAD Z JAKUBEM KIMMEREM  

Skąd się wziął sport w Twoim życiu?
Sport u mnie pojawił się stosunkowo późno – dopiero na drugim roku studiów. Przez 20 lat
byłem totalnie asportowy. Gdy inni ganiali za piłką ja wolałem sklejać modele, składać LEGO
czy siedzieć na rybach. Niestety siedzący tryb życia odcisnął swoje piętno. Wyskakiwały mi
dwa dyski. Jedyne remedium to był basen, gdzie zazwyczaj wszystko wskakiwało na swoje
miejsce. Lekarz dał mi wybór. Seria jakichś ryzykownych zastrzyków w rdzeń kręgowy albo
ruszę tyłek i wezmę się za siebie.

Skąd pomysł na trenowanie triathlonu?
Pływać jako tako umiałem – zadbał o to mój tata jak byłem mały. Mój współlokator przyniósł
ulotkę o organizowanym w Łodzi biegu. Pamiętam jak dziś, był to 2009 r. 6 mBank maraton,
dwa miesiące do startu. Kolega biegał w ogólniaku, więc mi proponował mniejszy bieg
towarzyszący. „Maratonu przebiec nie dam rady” - rękawica została rzucona. Złapałem
bakcyla na truchtanie. Maraton o dziwo ukończyłem w pierwszej połowie stawki w 3:50. Moje
ego wywindowało, choć przez miesiąc nie byłem w stanie wchodzić. Chciałem za dużo i za
szybko. Wkrótce wysiadło kolano – z czym borykałem się kilka lat. Mieszając dyscypliny z
czasem wzmocniłem stawy i zbudowałem wydolność. Gdy przypadkowo na YouTube trafiłem
na filmik z Hawajów, od razu zrodziła się nowa pasja i marzenia. Pokazałem filmik kolegom w
pracy, którzy również biegali - zajaraliśmy się. Mówią, że człowiek uczy się na błędach i
wyciąga wnioski. Nie ja. Do ostatniej chwili próbowałem namówić ich na pełnego, padło na ½.
Do ostatniej chwili miałem wyrzuty sumienia, że się rozdrabniam. Na starcie ½ UMIERAŁEM. Był
to 2013. Nabrałem szacunku do tego sportu i pasja trwa do dziś.

Która z tych trzech dyscyplin jest Tobie najbliższa? 
Zdecydowanie bieganie. W pływaniu dotarłem do ściany. Obracam się w granicach 1h na
pełnym i nie za bardzo mam pomysł jak urwać więcej, przy tak okrojonej liczbie treningów ze
względu na pracę i rodzinę. Z rowerem się kłócę i przepraszam regularnie. Miałem okres,
gdzie złapałem bakcyla i na zawodach wyciskałem fajne waty. Niestety, ostatnio rower jest u
mnie jak zło konieczne… Bieganie to zupełnie inna bajka. Wiem jakie treningi biegowe na mnie
działają. Wiem jakie bodźce sobie zadać, żeby na starcie docelowym nóżka podawała.

Co uważasz za swoje największe sportowe osiągnięcie?
Ciężko tak jednoznacznie określić. Znakomicie wspominam Malbork, i to wszystkie edycje w
jakich brałem udział – począwszy od debiutu na pełnym dystansie, dwa zwycięstwa open czy
podwójnym tytule mistrza Polski Amatorów, gdzie zrobiłem życiówkę 8:38:52 na domierzonej
trasie. Miło wspominam też IM Maastricht oraz Tallinn, gdzie ugrałem slot na Hawaje, a sporo
osób o to walczy. Jak już przy Hawajach jesteśmy, pewnie powinien być to mój numer jeden.
Medal z Hawajów, marzenie, od którego zrodziła się pasja do TRI. Ale w tej materii nie czuję
się spełniony. Warunki mnie tam pokonały. Bieg w moim wykonaniu było włóczeniem się do
mety. Do tego afera z Kukui Wave i nierywalizowanie z rówieśnikami z AG... Wiem, że stać mnie
na więcej. Może kiedyś tam wrócę i dokończę ten rozdział.



Czy jest jakaś szczególna impreza, w której lubisz startować?
Zdecydowanie Malbork. Masa pozytywnych wspomnień, super atmosfera, ale przede wszystkim
wysoki poziom sportowy z racji MP i idealnie domierzone dystanse. Życiówka tutaj to nie
ściema. A łatwo nie jest. Temperatura z rana nie rozpieszcza, trasa kolarska płaska jak stół, ale
lubi zawiać i do tego pokręcona urokliwa trasa biegowa, bo terenach zamku krzyżackiego. To
wszystko ma swój niepowtarzalny urok. Mój numer jeden od 6lat.

Na jakim dystansie najczęściej chętniej startujesz? 
Raczej wybieram dłuższe dystanse, gdzie braki w pływaniu i słaby rower mogę sobie
zrekompensować bieganiem. Pojedynek na wytrzymałość. Często udaje mi się kogoś dogonić
na biegu i daje to ogromną frajdę. Mój paradoks, że na krótkich dystansach bardziej się
męczę, mimo że trwają o połowę krócej. 

Jaki jest Twój najbardziej niezwykły start w TRI i dlaczego?
Teraz to już nikt nie uwierzy, że ten artykuł nie jest ustawiony… Musicie mi zaufać na słowo, że
nie piszę tego z chęcią podlizania się wydawcy owej broszurki. Najbardziej niezwykłe zawody
TRI w jakich brałem udział to Radków. Dystans TRIMINATORA prowadzi po „moim podwórku” i
na każdym kroku mordka mi się cieszy z nostalgią. Samo pokonanie drogi stu-zakrętów
rowerem x4 już było wyzwaniem. Zza szyby samochodu piękna tamtejszych krajobrazów nie da
się dostrzec. Na rowerze jest na to dużo czasu kręcąc pod górkę. Za każdym razem, gdy
zjeżdżam z góry oblatuje mnie strach i zastanawiam się czy klocków hamulcowych wystarczy.
Zupełnie inna zabawa i rewelacyjna odskocznia. Nie mam porównania z innymi imprezami
tego typu. Niemniej jednak Radków zawiesił wysoką poprzeczkę w moich oczekiwaniach, a w
PL jest kilka górskich imprez TRI do wyboru.

Czy jest coś, co po latach zrobiłbyś inaczej, zmienił?
Każde doświadczenie, każdy start, każda porażka czegoś nas uczy. Nie cofnąłbym czasu
nawet przed pamiętną wywrotkę na Hawajach i złamanym obojczyku przed startem. Choć
wydawało mi się wtedy, że mój świat się zawalił, to była to cenna lekcja życia. Lekcja, która
zmieniła mój światopogląd treningowy amatora. „Don't regret anything you do, because in the
end, it makes you who you are.”

Jakie cele stawiasz przed sobą w tym roku?
Odkąd urodziła mi się córcia triathlon jest dla mnie dodatkiem. Nadal dużo trenuję, ciągle
pracuję nad swoją techniką pływacką i realizuję mocne jednostki treningowe we wszystkich
dyscyplinach. Staram się, żeby w moich przygotowaniach niczego nie zabrakło. Ale nie mam
do siebie wyrzutów sumienia, gdy zasnę razem z córką podczas usypiania i przepada mi
trening. Lubię iść z małą po pracy na spacer i wiem, że zamiast długiego rozjazdu na zewnątrz
będę kręcił coś od niechcenia w domu po nocy. Nie mam formy życia, ale czuję się zdrowszy i
nic mnie nie boli. W planach na ten rok mam masę połówek, w tym wszystkie edycje GIT’a
blisko Łodzi, żeby nie tracić czasu na dojazdy. Pierwszy ważny start sezonu to IM Nicea z trasą
kolarską przez Alpy. Na koniec sezonu powrót do Malborka. Zobaczymy jaką formę uda mi się
przygotować. Ciągle łudzę się, że fizycznie stać mnie na złamanie kiedyś 8:30. Czy uda się to
w tym sezonie? Raczej nie. Ale trzeba mieć jakiś cel. Nawet czasami tak nierealny.
Jaką radę dałbyś osobie, która chciałaby rozpocząć swoją przygodę z TRI?
Nie bój się marzyć i celować wysoko. Jeśli sobie coś obiecasz, to bądź ze sobą szczery i
dotrzymaj słowa. Ten sport uczy pokory i kształtuje osobowość. Przełamując własne bariery i
słabości stajemy się silniejsi. Upadniesz wiele razy, nauczysz się podnosić i walczyć dalej. 



Garmin Ultra Race 2022 już tuż tuż…
Majowa inauguracja zmagań odbędzie się w przepięknych Myślenicach, we wrześniu biegacze
spotykają się w Radkowie u podnóża malowniczych Gór Stołowych, finał cyklu odbywa się w Gdańsku.
Zawody w ramach Garmin Ultra Race, ogólnopolskiego cyklu biegów ultra, to zawsze cztery dystanse
do wyboru w każdej lokalizacji i jedna klasyfikacja generalna - każdy znajdzie coś dla siebie.
Oprócz zmagań indywidualnych rozgrywana jest także klasyfikacja drużynowa pod nazwą Korpo
Ultra.
Poszczególne etapy Garmin Ultra Race są biegami kwalifikacyjnymi do UTMB - jednego z
najtrudniejszych ultramaratonów górskich w Europie.
Imprezą towarzyszącą są biegi dla dzieci Garmin Junior na dystansach 200 m, 500 m i 1000 m.

GARMIN ULTRA RACE

7 maj 2022 Garmin Ultra Race Myślenice 2022
Myślenice nie bez powodu znalazły się na mapie GUR-a. Położone między Krakowem i Zakopanem
urzekają pięknymi krajobrazami i mocą atrakcji, o każdej porze roku. 
Podczas  GUR Myślenice  będziecie mogli zmierzyć się z jednym z czterech dystansów:
GUR ~80 | 78 km | +3195/-3195 
GUR ~50 | 49 km | +2241/-2241
GUR ~27 | 27 km | +1362/-1362
GUR ~13 | 13 km | +600/-600 

Dla najbardziej wytrwałych Challenge ~158 km. 
Dodatkowo rozegrane zostaną Mistrzostwa
Blogerów i Dziennikarzy na dystansie 55 km.

 

09-11.09.2022 Garmin Ultra Race Radków 2022 

Góry Stołowe zapraszają na wspaniałą biegową przygodę. Czeka na Was cały weekend pełen
wrażeń!
Na zawodników czekają tutaj 4 dystanse: 82 km, 55 km, 24 km i 9 km.

 

3 grudzień 2022 

Garmin Ultra Race Gdańsk 2022
Udowodnimy, że na Pomorzu też można biegać
biegi ultra i to takie górskie.
Do wyboru jeden z czterech dystansów: 
85 km (+1750m/-1750 m) oraz 52 km (+1160
m/-1160 m), 27 km (+ 590/- 590 m) i 11 km (+240
/-240 m).
To będzie piękne zakończenie sezonu ULTRA! 

INAUGURACJA SEZONU JUŻ W MAJU

Zostań Królem GUR! 
GarmIN Ultra Race 2022 

Myśenice
07.05.2022

Radków 
9-11.09.2022

Gdańsk
03.12.2022





KALENDARZ  IMPREZ

2022
24.04.

07.05.

15.05.

28-29.05.

29.05.

04-05.06.

04.06.

05.06.

26.06.

03.07.

09.07.

10.07.

16.07.

17.07.

23.07.

24.07.

30-31.07.

31.07.

14.08.

21.08.

27.08.

03-04.09.

09-11.09.

10.09.

18.09.

01-02.10.

09.10.

03.12.

 

Ultra Wysoczyzna Elbląg/Tolkmicko
Garmin Ultra Race Myślenice
Garmin Iron Triathlon Żyrardów
Mistrzostwa Europy w Triathlonie Olsztyn 

Triathlon Serock
Puchar Europy w Triathlonie Rzeszów 

AQUA SPEED Open Water Series Ślesin
Garmin Iron Triathlon Ślesin
Garmin Iron Triathlon Stężyca
Garmin Iron Triathlon Skierniewice
AQUA SPEED Open Water Series Syców
Garmin Iron Triathlon Syców
AQUA SPEED Open Water Series Elbląg
Garmin Iron Triathlon Elbląg
Garmin Swimrun Series Gołdap
Garmin Iron Triathlon Gołdap 

Mistrzostwa Polski w Triathlonie Kraków
Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka
Garmin Iron Triathlon Brodnica
Elemental Tri Series Białystok
Garmin Iron Triathlon Nieporęt
Castle Triathlon Malbork
Garmin Ultra Race Radków
Garmin Triminator Radków
Garmin Iron Triathlon Płock
Półmaraton Gdańsk
Garmin Gravel Race
Garmin Ultra Race Gdańsk



ZDJĘCIE MIESIĄCA

ZAWODY 

ULTRA WYSOCZYZNA 2022
FOT. ULTRALOVERS
NA ZDJECIU: A.JENDRYCH I J.GONCZRENKO

LaboLabo
SferaSfera

DZIAŁ MARKETINGU LABOSPORT POLSKA:
 
 
 
 
 

MARKETING@LABOSPORT.PL
 

PYTANIA, UWAGI? ŚMIAŁO NAPISZ DO NAS ;)

DANE KONTAKTOWE: 

KOLEJNY NUMER JUŻ W CZERWCU!

ZNAJDZIESZ W NIM SPORO CIEKAWOSTEK,
WYWIADÓW I MNÓSTWO SPORTOWYCH ZAJAWEK. 

LABOSPORT  POLSKA  DOSTARCZAMY  SPORTOWE  EMOCJE


