




Firma MH Automatyka jest obecna na rynku 

elektrotechnicznym i automatyki przemysłowej od 1998 

roku. Siedziba główna spółki mieści się w Gdańsku przy 

ul. Harfowej, gdzie również znajduje się jeden z oddziałów 

handlowych oraz powstały w 2004 roku dział automatyki. 

Pozostałe oddziały handlowe firmy znajdują się w Warszawie 

i Wrocławiu. MH Automatyka to również drużyna kolarska, 

która tłumnie pokazuje się na trasach Pomorskich zawodów 

kolarskich i nie tylko! 

 

„Zakres naszej działalności obejmuje kompletację dostaw 

aparatury elektrycznej, systemy monitorowania i nadzoru, 

rozdzielnice inteligentne, kompletację dostaw w zakresie 

elementów wyposażenia szaf sterowniczych i automatyki, 

projekt, montaż i uruchamianie układów automatyki 

przemysłowej, montaż rozdzielnic nn, projektowanie  

i wykonywanie instalacji fotowoltaicznych, klimatyzatory 

komfortu – sprzedaż i montaż, doradztwo techniczne  

i usługi serwisowe. Zatrudniamy inżynierów i techników 

posiadających wiedzę z zakresu elektrotechniki, automatyki 

oraz instalacji fotowoltaicznych, klimatyzacji i wentylacji, co 

pozwala nam utrzymać wysoki poziom techniczny obsługi 

klientów.” 

 

 





Firma Polar pomaga klientowi w uzyskiwaniu najbardziej 

szczegółowych danych treningowych. Dzieje się tak dzięki 

połączeniu wiedzy w takich dziedzinach jak sport, fizjologia  

i elektronika z głębokim zrozumieniem potrzeb klienta. Nie 

dziwi więc fakt, że od roku 1977 firma Polar jest pionierem  

w zakresie innowacji technologicznych i produkcji monitorów 

pracy serca. 

 

Dążenie firmy do osiągnięcia przodownictwa w branży możliwe 

jest dzięki pracy ambitnych i wysoce utalentowanych 

profesjonalistów, którzy wspierają jej działalność z taką samą 

gorliwością, jak czynili to inni przed ponad 30 laty. Dzięki temu 

ich sukces jest bezdyskusyjny. Obecnie firma Polar zatrudnia 

1200 pracowników na całym świecie, posiada 26 filii  

i zarządza siecią dystrybucyjną składającą się z ponad 35 000 

sklepów działających w ponad 80 krajach. Właśnie w tym tkwi 

obecna siła firmy Polar. 

 







City Motors - Autoryzowany Salon i Serwis samochodów marki 

Volkswagen w Gdańsku. 

 

City Motors to salon i serwis samochodów marki Volkswagen 

zlokalizowany w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej 36. W salonie 

możecie Państwo znaleźć najkorzystniejsze oferty na rynku, 

odbyć jazdę testową modelami VW, a w serwisie dokonać 

przeglądu swojego samochodu.  

 

Właścicielem salonu City Motors jest PGA Polska - spółką 

należącą do francuskiej grupy kapitałowej PGA Motors, 

działającej w branży motoryzacyjnej od 1979 roku. Grupa PGA 

Motors jest właścicielem ponad 200 salonów różnych marek 

na obszarze Francji, Belgii, Holandii oraz Polski. 

 

W nowym salonie firma City Motors oferuje kompletną gamę 

usług: począwszy od sprzedaży samochodów osobowych, 

poprzez elektryczne, dostawcze czy używane, kończąc na 

serwisie mechanicznym i blacharsko-lakierniczym. Dodatkowo, 

w ofercie znajduje się komplet usług pielęgnacyjnych dla 

Twojego samochodu. 

 





Bombus to zdrowe batony owocowe wytwarzane przy użyciu 

minimalnej ilości najwyższej, jakości surowców. Nie zawierają 

dodatkowych cukrów, konserwantów, glutenu ani laktozy. Nie 

używamy obróbki cieplnej do produkcji batonów, zachowując  

w ten sposób oryginalne właściwości surowców. Bombus 

pozwala na szybkie dostarczenie zdrowej energii dla wszystkich 

aktywnych osób a dla osób z ograniczeniami zdrowotnymi i dla 

alternatywnych entuzjastów gastronomii. Batony odpowiednie 

są dla wegetarian, wegan i celiakii. Są idealne jako 

odpowiednia przekąska w podróży podczas jakiejkolwiek 

pogody. 







Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja 

zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. 

Gospodarujemy na jednej czwartej powierzchni Polski – części 

szczególnie cennej, bo rosną na niej lasy. Co ważniejsze, części 

systematycznie powiększającej się, gdyż dzięki staraniom 

leśników lasów przybywa. 

 

Jednym z naszych podstawowych zadań jest udostępnianie 

lasów całemu społeczeństwu. Opieka państwa nad ogromną 

większością z nich zapewnia fundamentalną korzyść – 

swobodny dostęp wszystkich obywateli do lasów. Wszystkich 

szukających w lesie wypoczynku zachęcamy do skorzystania  

z bogatej oferty turystycznej Lasów Państwowych. Czekają na 

Państwa ośrodki wypoczynkowe, leśniczówki, pokoje gościnne, 

pięknie położone wśród leśnych ostępów. 

 



Ramirent jest największą w Polsce i czołową na rynkach 

europejskich siecią wypożyczalni sprzętu budowlanego, 

podnośników, kontenerów, rusztowań oraz podestów 

roboczych. Firma oferuje wynajem wysokiej jakości, 

renomowanego sprzętu bez operatora i powiązane z nim usługi 

dodatkowe, takie jak doradztwo techniczne, serwis oraz 

transport. 



Celem FA Engineered Nutrition® jest komponowanie 

najskuteczniejszych produktów, stworzonych z myślą o 

sportowcach wszystkich dyscyplin. Nie ma znaczenia czy jesteś 

kolarzem, koszykarzem, tenisistą, zawodnikiem MMA czy też 

kulturystą. FA Engineered Nutrition® dostarcza sprawdzonych 

składników o synergicznym działaniu, które przynoszą 

niesamowite rezultaty każdemu. Bez względu na staż 

treningowy i trenowaną dyscyplinę. Suplementacja w sporcie 

jest nieodzownym elementem, jeżeli traktujesz swoje treningi 

serio. FA Engineered Nutrition® łączy pewność sprawdzonych 

składników z najnowszymi zdobyczami nauki, dzięki czemu 

dostarczamy sportowcom to, co najlepsze. 



Mistrzowskie skarpety stworzone przez zawodowców dla 

zawodowców. Wykonane z najwyższej jakości tkaniny 

oddychającej i elastycznej. Dedykowane dla środowiska 

kolarskiego, odporne na trudne warunki. Hero to komfort, 

trwałość i elastyczność. 



Decathlon, innowacyjne marki i sieć sklepów, aby wszyscy 

mogli czerpać przyjemność z uprawiania sportu. 

 Ekipy naszych marek pasji wkładają całą swoją energię  

w tworzenie produktów technicznych, ładnych, prostych  

i zawsze w jak najniższej możliwie cenie dla klienta. 



Firma U IGORA powstała w 2014 roku z chęci rozwijania pasji 

rowerowej i narciarskiej oraz posiadania doświadczenia  

w zakresie serwisowania sprzętu sportowego. Od września 

2016 roku firma zlokalizowana jest w Gdańsku- Przymorze i 

jest całorocznym punktem serwisowym. Poszerzyliśmy usługi  

o serwisowanie sprzętu narciarskiego oraz sprzedaż części  

i akcesoriów rowerowych. 



Szemud – 21.06.2020 

Kolbudy - 05.07.2020 

Trąbki Wielkie – 02.08.2020 

Luzino – 16.08.2020 

Gdańsk – 12.09.2020 

 
7:30 – 9:00 – wydawanie pakietów startowych Grupa I  

(SPEED & MEGA) 

9:00 – Start MEGA grupa I (sektor A/B) 

9:00  – Start SPEED grupa I (Sektor B/C) 

11:30– 13:00 – wydawanie pakietów startowych GRUPA II 

(SPEED) 

12:00  – Dekoracja SPEED grupa I  

12:10  – Dekoracja MEGA 

12:40 – Otwarte wejście do sektoru startowego  

(SPEED grupa II, sektory A/B/C) 

13:00 – Start SPEED grupa II 

15:15– Dekoracja SPEED Grupa II (+dekoracja Open M) 

15:15 – Zamknięcie Mety 

 

Ze względu na narzucone wymogi sanitarne oraz 

obostrzenia, harmonogram każdej edycji może 

ulec zmianie. Wszelkie informacje na stronie 

internetowej, Facebook’u. 

 

 



 

 

 

 

 

Szemud –gmina wiejska w województwie pomorskim, 

w powiecie wejherowskim. Wschodnia część gminy 

znajduje się na obszarze aglomeracji 

trójmiejskiej. Siedziba gminy to Szemud. 

 

Gmina leży w pasie wzgórz morenowych, tylko 

niewielka jej część jest położona na tzw. „płycie 

żukowskiej”, gdzie występują ziemie o wyższych 

klasach bonitacyjnych. Tereny te są mocno 

pofałdowane, zwłaszcza w częściach północnej  

i zachodniej. 

 

Najciekawszymi zakątkami gminy są tereny 

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz obszar 

wokół jezior Kamień, Wysoka, Otalżyno  

i Marchowo, stanowiące zaplecze rekreacyjne 

 i weekendowe dla mieszkańców Trójmiasta. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



SERWIS ROWEROWY, 

MYJKA - PROWADZONY 

PRZEZ NASZEGO 

PARTNERA „U IGORA” 

STREFA FIZJO -  

PROWADZONA PRZEZ 

ORTOMED SPORT SOPOT 

ORAZ DAWIDA 

URBAŃSKIEGO 

(na wybranych edycjach) 

PIERÓGOWÓZ – 

PRZEPYSZNE JEDZENIE 

DLA KAŻDEGO 

UCZESTNIKA 



ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH NA  I EDYCJĘ MARATONU   

W SZEMUDZIE JEST MOŻLIWY TAKŻE W PIĄTEK 19.06  

W GDAŃSKU W SKLEPIE DECATHLON PRZY UL. SZCZĘŚLIWEJ 1.  

 

 

 

 

ZNAJDZIECIE NAS PRZY STREFIE ROWEROWEJ OD GODZINY 

19.00 DO 20:30.  

 

Raz przydzielony numer startowy jest ważny na wszystkich 

edycjach (pod warunkiem, że uczestnik weźmie w nich udział  

i opłaci za nie opłatę startową), w przypadku jego zgubienia lub 

zniszczenia kolejny numer startowy to koszt 20 zł. 

 

 
Grupy Startowe: 

– GRUPA I – MEGA (wszyscy zawodnicy) 

– GRUPA I – SPEED  (Kobiety wszystkie kategorie, Mężczyźni –  M13, M15, M60+, 

dolosowani zawodnicy/chętni – max 150 uczestników) 

– GRUPA II – SPEED Mężczyźni  

(TOP 20 klasyfikacji generalnej 2019, M18, M-Elita, M30, M40, M50) 
 

 

 

POSIŁEK REGENERACYJNY BĘDZIE WYDAWANY W PIERÓGOWOZIE NA 

PODSTAWIE BONU, KTÓRY ZNAJDZIECIE W PAKIETACH STARTOWYCH.  
 

 

 

 

 



PRZYPOMINAMY, ŻE KLASYFIKACJA GENERALNA Z ZESZŁEGO 

ROKU ZNAJDUJE SIĘ NA NASZEJ STRONIE 

WWW.MTBPOMERANIA.PL 
 

OBOWIĄZUJĄCE SEKTORY STARTOWE 

 

GODZ 9:00 

– Sektor A (wszyscy zawodnicy MEGA, TOP 10 klasyfikacji 

generalnej mężczyzn Mega ustawia się z przodu, reszta 

zawodników ustawia się za nimi) 

– Sektor B (reszta zawodników Mega, dystans SPEED Grupa 1 

mężczyźni) 

– Sektor C (Wszystkie Kobiety dystans SPEED grupa 1 + 

dolosowani zawodnicy) 

 

GODZ 13:00 

– Sektor A (TOP 1-40 klasyfikacji generalnej mężczyzn Speed 

oraz osoby wyselekcjonowane) 

– Sektor B/C (KG 41-100 + reszta zawodników) 

 

Podczas każdej edycji miejsca z przodu GRUPY I oraz GRUPY II 

mają osoby z TOP 10 klasyfikacji generalnej mężczyzn  (KG  

z roku 2019). Będą wyczytywane przez spikera i sędziów. Reszta 

zawodników ustawia się kolejno za nimi w wyznaczonych torach 

startowych. Ustawianie sektora startowego obędzie się na 10 

minut przed startem. 

 

 

 

 

http://www.mtbpomerania.pl/


Najlepsi uczestnicy  na dystansie SPEED i MEGA otrzymają od 

nas tracker ważący ok. 80 gram (Do odbioru i oddania na 

mecie). Dzięki trackerom będzie można śledzić uczestników na 

trasie oraz dopingować ich na żywo Online na naszej stronie  

i http://sledzgps.pl/ 

Dla reszty uczestników istnieje możliwość zainstalowania 

aplikacji na Waszych telefonach zupełnie za darmo. Wystarczy 

zalogować się do sklepu Google Play lub App Store oraz 

ściągnąć apkę „ŚledźGPS”. Po zainstalowaniu należy się 

zalogować, a następnie z listy wybrać trasę, na której 

startujecie i schować telefon do plecaka. Kropka z Waszym 

imieniem i nazwiskiem powinna pojawi się na mapie zawodów. 

Po zawodach można odtworzyć zmagania na trasie oraz 

ściagnąć plik GPX ze śladem trasy. Można go później wgrać do 

aplikacji STRAVA, gdzie będą podsumowywane Premie Górskie 

tzw. segmenty. Bardzo zachęcamy do skorzystania z tej opcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kolbudy  – Gmina wiejska w województwie 

pomorskim, w powiecie gdańskim. Gmina w całości 

znajduje się w aglomeracji trójmiejskiej. W latach 

1975–1998 gmina położona była w województwie 

gdańskim. 

 

Środowisko geograficzne, szczególnie przyrodnicze, 

charakteryzuje się znaczną atrakcyjnością 

turystyczną. Najbardziej atrakcyjny jest kompleks 

leśny z dominacją buczyn i lasów dębowo-bukowych 

z malowniczo położonym wśród lasów Jeziorem 

Otomińskim, objęty ochroną jako Otomiński Obszar 

Chronionego Krajobrazu. 

 

Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty 

przyrody: Bursztynowa Góra i Jar Reknicy będące 

również atrakcją turystyczną, 3 obszary chronionego 

krajobrazu i 2 użytki ekologiczne. 

 

  

 

 

 



Trąbki Wielkie – Gmina położona jest na Wyżynie 

Gdańskiej w południowej części Powiatu Gdańskiego, 

przy drodze wiodącej z Gdańska do Starogardu Gd. 

Zajmuje obszar 16 262 ha, z czego użytki rolne 

stanowią prawie 10 000 ha, a lasy 5 000 ha. 

 

Warunki przyrodnicze oraz dominacja gleb średniej 

i dobrej jakości przesądzają o rolniczym charakterze 

gminy. Ze względu na walory geograficzne 

i klimatyczne, piękne położenie, bogate w grzyby lasy 

i czyste jeziora w gminie pojawiła się szansa 

przekwalifikowania niektórych gospodarstw rolnych 

w gospodarstwa agroturystyczne. Różnorodność 

ukształtowania terenu, piękna przyroda, zdrowy klimat 

i to w niedalekiej odległości od trójmiasta powoduje, 

że warto tu przyjechać na wypoczynek, a być może 

i zamieszkać. 

 

  

  

 

 

 



Luzino – duża wieś kaszubska położona 

w województwie pomorskim, w powiecie 

wejherowskim, w gminie Luzino, nad 

rzeką Bolszewką. 

 

Gminę charakteryzuje urozmaicona rzeźba terenu z 

licznymi nizinami, dolinami, wzniesieniami. Najwyższe 

wzniesienie znajduje się w Milwinie –  

201 m. n. p. m., a najniższy w Zelewie  

i charakteryzuje się wysokością 35 m. n. p. m. 

 

Prawie połowę powierzchni stanowią lasy sosnowe  

i bukowe z obszarami objętymi ochroną przyrody. 

 

  

  

 

 

 



 

  

  

 

 

 

Gdańsk to historyczny, tysiącletni ośrodek 

hanzeatycki, będący stolicą Pomorza Wschodniego, 

położony w województwie pomorskim, nad Zatoką 

Gdańską. Gdańsk urzeka przepiękną, zachwycającą 

architekturą i niecodzienną atmosferą. 

 

Gdańsk to jedno z najbardziej zielonych miast  

w Polsce. Porastają tu wspaniałe lasy, ponadto 

stworzono park krajobrazowy 

oraz rezerwaty i pomniki przyrody. Gdańska przyroda 

to również pięknie położone Zoo w Gdańsku Oliwie, 

Opływ Motławy czy tajemnicza Wyspa Sobieszewska 

kryjąca pamiątki II wojny światowej. Warto też 

odwiedzić Górę Gradową. 

 

 

  

  

 

 

 



 

 

 

Family MTB Pomerania to nowy cykl imprez, które wzbogacą 

program rowerowego maratonu.  

 

Trasa zaplanowana jest tak, aby każde dziecko powyżej ośmiu 

lat mogło pokonać ją samodzielnie, a młodsze w towarzystwie 

rodziców bądź opiekunów w foteliku lub przyczepce. Rodzice, 

którzy chcą uczestniczyć w maratonie, dziecko mogą 

powierzyć organizatorom już od godz. 10, a odebrać po godz. 

14:30. Nad uczestnikami opiekę sprawować będą 

doświadczeni prowadzący i zamykający grupę oraz animatorzy 

gier i zabaw z Grupy Rekreacyjnej 3miasto. 

 

Cykl Family Pomerania przy Maratonie MTB ze względu na 

panujące wymogi sanitarne odbędzie się jedynie na ostatniej 

edycji w Gdańsku. 

 

Tak jak w przypadku startu imprezy głównej MTB Pomerania 

Maraton, w biurze zawodów uczestnicy odbiorą pakiety 

startowe, w których znajdą laminowane imienne numery 

uczestnika, opaski do ich zaczepienia na kierownicy roweru 

oraz żetony na posiłek regeneracyjny, który odbiorą po 

imprezie. 

 

 


