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Kim jest ekipa TRIATHLON ENERGY?

Twórcami Triathlon Energy są ludzie związani z triathlonem, którzy poznali go od podszewki. Zarówno
od strony organizacyjnej, jak i sportowej. Część z nas przez cały rok ciężko pracuje, aby w sezonie cieszyć
się z kolejnych, osobistych rekordów. Jednak to, co warto podkreślić, to fakt, że stoimy za sukcesami
kilku znanych imprez sportowych, które odbywają się w Polsce:

• Triathlon Series, • Triathlon Gdańsk, • Triathlon Wolsztyn, • Susz Triathlon, • Aktywuj się w triathlonie,
• Mistrzostwa Polski i Europy w koszykówce, • Tour de Pologne, • eMTB Grand Prix, • Cykle MTB
Marathon, • VeloToruń, • RoadTrophy, • MTB Trophy, • MTB Challenge, • Bieg Westerplatte i inne.

Osoby związane z Triathlon Energy we wszystkich wyżej wymienionych imprezach stanowili ważne
ogniowo. Angażowaliśmy się zarówno od strony organizacyjnej, jak marketingowej, PR-owej czy
handlowej. Organizację wydarzeń sportowych mamy we krwi.
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Dlaczego TRIATHLON ENERGY?

Triathlon bije rekordy popularności. Z roku na rok przybywa
wielbicieli. W 2010 roku w Polsce odbywało się kilka imprez,
a liczba uczestników jednej nie przekraczała 200-300 osób.
W 2015 roku, od maja do września, odbyło się ich kilkadziesiąt.
Każda zgromadziła od 400 do 1000 uczestników. Zdaniem Piotra
Nettera (triathlonem zajmuje się od 30 lat, był trenerem kadry,
a dziś organizuje największą imprezę w Polsce, Ironman 70.3
Gdynia) w Polsce jest od 10 do 15 tys. triathlonistów.
W Niemczech 250 tys.

TRIATHLON ENERGY to jednak nie tylko rywalizacja. Cel jaki sobie
stawiamy obok organizacji ambitnego wydarzenia sportowego
i popularyzacji aktywnego, zdrowego trybu życia, to niesienie
pomocy innym. Zarówno w wymiarze finansowym, jak
i informacyjnym. Z jednej strony za każdego zawodnika, który
dotrze do mety wpłacimy 3 złote na cel charytatywny. Z drugiej
będziemy promować postawy godne naśladowania. Jednym
z naszych ambasadorów została Jolanta, która jako nastolatka
przeżyła traumę, topiąc się. Minęło wiele lat, kobieta została
matką, a strach przed wodą został. Teraz przy pomocy naszej
i drugiej ambasadorki Pauliny uczy się pływać. Zdecydowała się
pokonać strach i przygotować do startu w triathlonie podczas
jednej z naszych imprez.
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Ambasadorzy TRIATHLON ENERGY

Adam Korol - polski wioślarz, czterokrotny mistrz świata, mistrz olimpijski z Igrzysk Olimpijskich w
Pekinie. Były minister sportu i turystyki. Poseł RP. Biegacz i triathlonista.

Iwona Guzowska - wielokrotna mistrzyni świata i Europy w kick-boxingu i boksie, czterokrotnie zdobyła
Puchar Świata w kick-boxingu. Triathlonistka, kobieta z żelaza – ukończyła Ironman’a we Frankfurcie.

Jacek Kurowski – Dziennikarz sportowy. Od 2003 roku związany z Telewizją Polską, pracuje w redakcji
sportowej. Spotyka największe gwiazdy polskiego i światowego sportu. Relacjonował ostatnie pięć
Igrzysk Olimpijskich. Będzie relacjonował Euro 2016 we Francji z udziałem biało - czerwonych. Próbuje sił
w triathlonie. Wystartuje w jednej z naszych imprez.
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Paulina Załucka – trenerka pływania, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w triathlonie,
aquathlonie i crosstriathlonie. W latach 2013-2014 zawodniczka Kadry Narodowej Juniorek
w triathlonie. W 2015 roku na pierwszych w Polsce zawodach z serii Ironman 70.3, wygrywała
kategorię wiekową (K18-24) zdobywając kwalifikację na Mistrzostwa Świata w Australii.

Jolanta Mańkowska – razem z Triathlon Energy postanowiła pokonać strach przed wodą i nauczyć się
pływać. Pomaga jej w tym Paulina Załucka. Jola zadebiutuje w triathlonie w jednej z naszych imprez.

Natalia Wodyńska–Stosik, TriMama – Mama dwóch córek, żona Pawła triathlonisty. Będąc w ciąży
dowiedziała się, że ma raka mózgu. Wygrała z chorobą i za namową męża wystartowała w programie
„Aktywuj się w triathlonie”. I tym razem wygrała. Swoim życiem i zmaganiami z nim dzieli się na blogu
prowadząc stronę TriMama.pl. Na Facebooku jej poczynania śledzi 25 tysięcy internautów.

Piotr Biankowski – Mistrz Polski morsów 2015, pływak, rugbista Arki Gdynia - w drodze na mistrzostwa
świata w pływaniu zimowym, które odbędą się na Syberii w marcu 2016 roku.
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19 czerwca 2016 – Starogard Gdański

Po wielu latach, 30 triathlon wraca do stolicy
Kociewia. Impreza, inaugurująca cykl Triathlon
Energy, odbędzie się w Starogardzie Gdańskim.

3 lipca 2016 – Lidzbark Welski

Druga edycja Triathlon Energy 2016 zostanie
rozegrana w bardzo malowniczym miejscu. Aż
dziw, że triathlon nie pojawił się tutaj wcześniej.
W Lidzbarku Welskim.

3 września 2016 – Bełchatów

Ostatnia i finałowa edycja premierowej cyklu
Triathlon Energy 2016 odbędzie się w okolicach
Bełchatowa, na zbiorniku Słok. Piękna
miejscówka w sam raz na finał i podsumowanie
cyklu.

Kalendarz cyklu TRIATHLON ENERGY 
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Po TRI-kroć ☺
zapraszam do kontaktu 

Aldona Dybuk
aldona@trienergy.pl

Tel. 690 34 44 22
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