
Ludzie z żelaza odwiedzą Serock! Zapraszamy na Triathlon 2014! 

Ponad 500 zawodników zmierzy się ze sobą nawzajem i własnymi celami podczas 

pierwszej w tym regionie imprezy triathlonowej. Bieg, pływanie, dystans na rowerze – 

wszystkie trzy elementy tych wymagających zawodów zostaną zrealizowane 

w niezwykłej scenerii miasta Serock. Impreza odbędzie się 15 czerwca 2014 roku, 

zapisy ruszają już 10 marca na stronie www.triathlonserock.pl ! 

Dlaczego ludzie z żelaza? Triathlon jest kombinacją pływania, kolarstwa i biegania. 

Zawodnik kolejno płynie, jedzie na rowerze i biegnie, a czas końcowy obejmuje również 

zmianę stroju sportowego. 15 czerwca 2014 roku około 500 zawodników podejmie wyzwania 

na dwóch dystansach. 1/2 IRONMAN to 1,9km w wodzie, 90km na rowerze i 21,097km 

biegu, natomiast  dystans 1/4 IRONMAN obejmie pływanie na trasie 0,95km, 45km kolarstwa 

oraz 10,55km biegu. W tym roku wyzwanie podjęło też miasto Serock – gospodarz 

zawodów. 

„Trasa Triathlonu Serock 2014 rozegra się w malowniczej scenerii. Startujemy z miejskiej 

plaży, następnie podbiegniemy na średniowieczny, brukowany rynek otoczony stylizowanymi 

kamienicami. Tu umieszczona będzie strefa zmian. Pętle rowerowe prowadzą po dobrym 

asfalcie. Trasa biegowa zostanie zrealizowana nad samym jeziorem Zegrzyńskim pośród 

drzew. Dodajmy do tego wspaniałą czerwcową zieleń, piękne słońce i doping kibiców!” – 

podkreśla zalety miejsca Marcin Fabiszewski, organizator zawodów i trener triathlonistów. 

Zapisy dla uczestników ruszają już 10 marca przez stronę internetową wydarzenia.  

W pierwszym okresie (do końca marca) będzie można kupić pakiet startowy w promocyjnej 

cenie. Zawody rozpoczną się 15 czerwca 2014 r. o godzinie 8.00, a ceremonię wręczenia 

nagród zaplanowano na godzinę 15.00. Wieczór wcześniej odbędzie się Pasta Party dla 

zawodników. Organizatorem wydarzenia są Urząd Miasta Serock oraz Friends of Sports, 

partnerem Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku. 

Triathlon, choć jest dyscypliną sportową dla najsprawniejszych, zyskał w ostatnim czasie  

w Polsce ogromną popularność. Zawody gromadzą zwykle setki uczestników i rzesze 

kibiców, którzy z podziwem dopingują ludzi z żelaza. W czerwcu podczas zawodów  

w Serocku z pewnością nie będzie inaczej. Organizatorzy Triathlonu Serock 2014 

spodziewają się ponad 500 uczestników, którzy podejmą to wyzwanie! Koniecznie sprawdź 

więcej informacji na stronie: www.triathlonserock.pl! 
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