




 
  
  
 
 

 

Pelplin i okolice, bez wątpienia warte są uwagi. Tym 
wszystkim, którzy lubią aktywnie spędzać czas, 

 polecamy kociewską steckę… 
Możecie Państwo skomponować trasę samodzielnie albo 

wykorzystać już istniejące propozycje. Poniżej 
prezentujemy organizacje pozarządowe, które działając w 
sferze turystyki dbają o wytyczenie atrakcyjnych szlaków 

obejmujących Pelplin i okolice. 
 

Szlaki PTTK 
Zachęcamy do zapoznania się z trasami przygotowanymi 

przez członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno 
Krajoznawczego. Propozycje przygotowane przez tych 

pasjnoatów turystyki znajdują się na stronie 
www.pomorskie.pttk.pl 

 
Rowerowe Drogi Wesołej Stonogi 

W imieniu Stowarzyszenia Wesoła Stonoga, zapraszamy do 
ruszenia w ślad za turystyczną pasją naszych mieszkańców. 

Zachęcamy do odwiedzenia strony 
drogistonogi.pelplin.pl  

 
 



 
 

 

 

 

 

 





 
 

BIURO ZAWODÓW: 
Rajkowski Młyn – przystań kajakowa 

 
ODBIÓR PAKIETU: 

Tylko z wydrukowanym i podpisanym wcześniej oświadczeniem 
uczestnika ze strony internetowej oraz opłaconym wpisowym. Osoby 
startujące już wcześniej musza podpisać listę startową i posiadać swój 

numer z poprzedniej edycji. 
Możliwość zapisu w dniu zawodów – 100 zł (płatność tylko gotówką)  

 
Harmonogram zawodów:  

Sobota – 24 lipca 2021 
8:00 – 11:00 – wydawanie pakietów startowych / zapisy 
10:00 – Start MEGA  
10:45– Otwarte wejście do sektorów startowych ( zakaz rozgrzewki na 
trasie pętli – DSQ) 
11:00 – Start SPEED wg sektorów 
13:30– Dekoracja MEGA 
14:00 – DEKORACJA SPEED 
14:15 – Zamknięcie Mety 

 
NUMERY STARTOWE: 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.  
 

WC:  TOI TOI 
 

PARKING:100m od miasteczka zawodów 
 
 
 





 
 

10:00 – MEGA (wszystkie kategorie start wspólny) – sektor 1 
11:00– SPEED TOP 60 Klasyfikacja Generalna po E4 + wakaty M – sektor 1 

11:02 – SPEED M-Elita, M30 (osoby nie będące w top60 KG) + wakaty 
M/K – sektor 2 

11:04 – SPEED M40 (osoby nie będące w top60 KG) – sektor 3 
11:06 – SPEED M14, M16, M18, M50, M60, M65+ (osoby nie będące w 

top60 KG) + opiekunowie M14 – sektor 4 
–   SPEED Wszystkie kategorie Kobiece + opiekunowie K14 – sektor 4 

 
 
 
 

 

 

 

 





 

W miasteczku zawodów będziecie mieli możliwość zakupienia 

naturalnych lodów Lodostany  

ze specjalną zniżką! 
 
 
 
 
 
 

W miasteczku będzie oczywiście strefa gastronomiczna obsługiwana 

przez niezastąpiony Pierogowóz, który dla uczestników przygotuje do 

wyboru: makaron z truskawkami, carbonarę lub danie VEGE.  
 

Oczywiście będzie można zakupić zimne napoje lub coś więcej do 
przekąszenia m.in: owocowe i słone pierogi, chłodnik, bogracz, frytki 

belgijskie czy smakołyki z grilla: karkówka, kiełbaski, szaszłyki. 
 

Dla uczestników w razie problemów technicznych będzie przygotowany 

serwis U IGORA - rowery narty oraz myjka. 

 
Na trasie zawodów będą ulokowane 1punkt z wodą/izo  na dystansie 

SPEED oraz 2 na dystansie MEGA wspierane przez Nata.  

W pakiecie znajdziecie również saszetkę IZO od PENCO  

 i baton Bombusenergy. 

 
Zobacz jak było na poprzedniej edycji   - LINK do YouTube 
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Pamiętaj o wypisaniu oświadczenia uczestnika przed 
odebraniem pakietu startowego.  

 
Uczestnicy niepełnoletni muszą mieć również wypełnioną zgodę 

opiekuna na start w naszych zawodach. 
 

Wszystkie pliki dostępne są na naszym www oraz w załączniku 
w mailu. 

 
 

ABY ZAWODY PRZEBIEGŁY W BEZPIECZNEJ FORMIE PAMIĘTAJ O 
MASECZCE, DEZYNFEKCJI RĄK ORAZ ZACHOWANIU 

ODLEGŁOŚCI. 
  
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 

 

 

SPEED 34 KM – 2 PĘTLE 
MEGA 51 KM – 3 PĘTLE 



 
 

 

 

 

PUNKTY ŻYWNOŚCIOWE: 
SPEED – 18 km 

MEGA – 18 km, 35 km 
 

Segmenty Strava: 
#UpHill – 12 km/ 29 km  
#Sprint – 1 km do mety 

 
 

ROZJAZD SPEED I MEGA: 17km/34km (dojazd do pętli od startu 200m) 
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ZAMÓW SWÓJ RACEPACK Z DARMOWĄ DOSTAWĄ NA KOLEJNĄ EDYCJĘ! 





 
 

 
CAŁA TRASA OZNACZONA BĘDZIE CZARNYMI 

STRZAŁKAMI NA BIAŁYM TLE ORAZ BIAŁO/NIEBIESKIMI 
SZARFAMI. 

 
 
 
 

 





 
 

PUNKTY NIEBEZPIECZNE ZOSTANĄ OZNACZONE 
WYKRZYKNIKAMI NA ŻÓŁTYM TLE.  

 
DODATKOWO POZA TRASĄ ZNAJDĄ SIĘ CZERWONE 

„IKSY” NA ŻÓŁTYM TLE, KTÓRE BĘDĄ OZNACZAŁY ZŁĄ 
DROGĘ I KONIECZNOŚĆ ZAWRÓCENIA NA TRASĘ.  

 
 

 









 
 

Oprócz wyznaczonej w pełni trasy, obsługi medycznej, 
bufetów na trasie. 

w skład pakietu wchodzi: 
 

- baton BombusEnergy 
- Izo saszetka Penco 

- Lech Free 0% 0.5l (kategorie 18+) 
- numer startowy z chipem do pomiaru czasu (jeden na 

wszystkie edycje) 
- medal Finishera (dla zapisanych online) 

-  catering na mecie – Pierogowóz 
- myjka rowerowa uIgora 
- serwis rowerowy uIgora 

- tracking live – aplikacja śledzgps.pl (na smartfon, 
darmowa) 

- fotorelacja 
- videorelacja 

 

 

 

 



Skorzystaj z 15% rabatu przy zamówieniu za minimum 300zŁ  
KOD: pomerania     Wysyłka GRATIS 

www.revolttech.pl 





 
 

Segmenty Strava: 
#UpHill – 12 km/ 29 km  
#Sprint – 1 km do mety 

 
*Aby uczestniczyć w rywalizacji na segmentach trzeba 

mieć założone konto na strava.com. 
Po każdym wyścigu trzeba zgrać track (gpx)  

z przejechanej trasy. 
Track waszego przejazdu można ściągnąć również z 

aplikacji ŚledźGPS - livetracking (jeśli będziecie jej używać 
na smartfonie) po zakończonych zawodach. 
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KUP PRODUKTY BOMBUS ENERGY  
ZE SPECJALNĄ ZNIŻKĄ -20%  

NA HASŁO POMERANIATEAM 





 
 

POSIŁEK REGENERACYJNY BĘDZIE WYDAWANY  
W PIERÓGOWOZIE NA PODSTAWIE BONU, KTÓRY ZNAJDZIECIE W 

PAKIETACH STARTOWYCH.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVETRACKING  
Wybrani uczestnicy otrzymają od nas tracker ważący ok. 80 gram (Do 
odbioru w biurze 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  

i włączenia jej w tle. Działa tak samo jak tracker.  
Lista wybranych zawodników będzie dostępna razem z listami 

startowymi na pod stronie zawodów.  
 

 
 

 
 
 
 
 





Młoda, prężnie rozwijająca się firmą w branży meblarskiej.  
Zajmuje się produkcją oraz montażem wysokiej jakości 

nowoczesnych mebli min. z Corianu w sieciach lokali 
gastronomicznych, hotelach czy apartamentach.  

Współpracująca z dużymi korporacjami krajowymi, jak i 
zagranicznymi. 









WODA MINERALNA SPRZED MILIONÓW LAT 
Naturalna woda mineralna Nata Aqua wydobywana jest na 

terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, ze źródła 
głębinowego (156m), ukształtowanego podczas plejstocenu, 
epoki lodowcowej, ponad 1,8 miliona lat temu. Nata Aqua 

należy do najlepszych jakościowo wód w całym kraju. 
 









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. 




