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Niniejszy plakat ma charakter informacyjny i nie stanowi
oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jest jedynie
zachętą do kontaktu i zapoznania się z warunkami oferty.

Kto by nie chciał skorzystać z takiej promocji?

0 zł

za miesiąc energii*

3%

upustu od ceny
sprzedaży energii**

do

150 zł

do Strefy Zakupów Enei***

Kiedy promocja płynie z prądem, wystarczy przełączyć się na nową ofertę w produktach ENERGIA+ Fachowiec
lub Enea Smart. Będziesz mieć miesiąc energii za 0 zł*, stały upust od ceny sprzedaży energii** oraz kod
rabatowy o wartości 100 lub 150 zł do Strefy Zakupów Enei***. Za korzystanie z Usługi „Fachowiec” lub najem
zestawu Enea Smart pobierana jest dodatkowo miesięczna opłata handlowa określona w Cenniku.
* Promocja dotyczy sprzedaży energii w pierwszym pełnym miesiącu w ramach Umowy obejmującej jeden z dwóch produktów (Ofert):
ENERGIA+ Fachowiec lub Enea Smart. Promocja nie obejmuje opłat za usługę dystrybucji energii oraz – w przypadku Oferty Enea Smart –
opłaty za najem pakietu produktowego.
** Zagwarantowany upust od ceny sprzedaży energii od Taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G zatwierdzanej
przez Prezesa URE nie obejmuje opłat za usługę dystrybucji energii, która wynika z taryf dystrybucyjnych zatwierdzanych przez Prezesa
URE. Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G dostępna jest na stronie enea.pl.
WAŻNE! Warunki uzyskania upustu, informacje o dodatkowej opłacie handlowej w związku z wyborem ofert ENERGIA+ Fachowiec lub
Enea Smart oraz szczegóły Ofert znajdziesz w Regulaminie oraz Cenniku dostępnym w Biurach Obsługi Klienta Enei oraz na stronie enea.pl.
*** Za zawarcie Umowy na produkt ENERGIA+ Fachowiec w eBOK (ebok.enea.pl) przysługuje Kod rabatowy o wartości 150,00 zł. Za zawarcie
Umowy na produkt ENERGIA+ Fachowiec w kanale telefonicznym lub w Biurze Obsługi Klienta przysługuje Kod rabatowy o wartości 100,00 zł.
Za zawarcie Umowy na produkt Enea Smart w Biurze Obsługi Klienta przysługuje Kod rabatowy o wartości 100,00 zł. Kod rabatowy ważny jest
do 24.07.2022.
Regulamin promocji „Miesiąc energii gratis”, Regulamin Kodów Rabatowych za zawarcie umowy z Enea S.A. oraz Regulaminy ofert dostępne
są na stronie enea.pl/promocja oraz w Biurach Obsługi Klienta Enei.

Zapytaj pracownika BOK o szczegóły

Infolinia 611 111 111

enea.pl/promocja
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Szanowni Państwo,
Gmi n a Ż n i n t o m i e j s c e z b o g a tą
infras truk turą spor towo -rekreacyjną,
pięknymi krajobrazami i ludźmi pełnymi
zaangażowania. Cieszę się, że mamy
zaszc z y t g o ś c i ć P a ń s t w a w r a m a ch
Enea Żnin Triathlon. Jestem przekonany,
że tegoroczna edycja zawodów okaże się
sukcesem i powrócą Państwo do Gminy
Żnin w kolejnych latach.
Gmina Żnin wystawia w tym roku dwie
sztafety. Stoję na czele jednej z nich biorąc udział
w rywalizacji rowerowej. Do zobaczenia na trasie!

Robert Luchowski
Burmistrz Żnina

Szanowne Zawodniczki
i Zawodnicy!
E n e a Ż n i n Tr i a t h l o n t o w y j ą t k o w e
wydarzenie spor towe organizowane
w samym sercu Pałuk – niezw ykle
atrakcyjnej i gościnnej krainie, która
urzeka niepowtarzalnym pięknem oraz bogactwem walorów turystycznych, kulturow ych i przyrodniczych. Teren Powiatu
Żniń s k i e g o zn ako mi c i e n a d aj e s i ę d o
organizacji Enea Żnin Triathlon, poprzez liczne
jeziora znajdujące się na Pałukach, fascynujące
trasy rowerowe, a tak że w yjątkową infrastruk turę
turystyczną gotową przyjąć zawodników z całego kraju.
Wsz ys tkim s tar tującym ż yczę bezpiecznego udziału
w zawodach, osiągnięcia doskonałych wyników oraz wyśmienitej sportowej zabawy.

Zbigniew Jaszczuk
Starosta Żniński

Drodzy Zawodnicy,
to dla nas ogromna przyjemność powitać
Was w Cukrowni Żnin!
Kiedy pojawił się pomysł organizacji
Enea Żnin Triathlon w naszym obiekcie,
nie mieliśmy wątpliwości co do tego,
że chcemy być częścią tego wydarzenia.
To nie tylko sportowe emocje, ale impreza
dla całej rodziny, co stanowi o jej wyjątkowości.
I taka też jest idea Cukrowni Żnin – być miejscem
dającym możliwość wspólnego spędzania czasu
w atrakcyjny i przede wszystkim różnorodny sposób.
Enea Żnin Triathlon odbywa się po raz pierwszy i jest to dla nas
ogromne wyróżnienie, że staliśmy się gospodarzami zawodów,
za co serdecznie dziękujemy wszystkim Współorganizatorom.
Mamy nadzieję, że klimat naszej fabryki pozytywnych emocji
będzie sprzyjał nie tylko dobrym wynikom, ale przede wszystkim
dobrej zabawie. Trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że do zobaczenia
na kolejnych edycjach!

Damian Czajkowski
Dyrektor Generalny Cukrowni Żnin

Cześć!
Cieszymy się, że rozpoczynacie triathlonowy
sezon 2022 w Żninie! Wspólnie z gospodarzami: Cukrownią Żnin oraz lokalnymi
samorządami, przygotowaliśmy dla Was
i Waszych kibiców weekend pe łen
spor tow ych emocji! Każdy z Was ma
inne cele, ale wszystkim Wam możemy
już teraz życzyć świetnej zabawy podczas
startu i niezapomnianych emocji na linii mety.
Zasłużyliście na to, wkładając tak wiele poświęcenia
i wysiłku w codzienne treningi.
Cieszcie się każdą chwilą wyścigu i celebrujcie dobre emocje
po ukończeniu rywalizacji. Do zobaczenia na mecie!

Aleksander Skorecki
i Jakub Kubiński
Organizatorzy Enea Żnin Triathlon
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PROGRAM ZAWODÓW ENEA ŻNIN TRIATHLON 2022
SOBOTA 28.05.2022
17:00 – 21:00

Wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów na terenie Cukrowni Żnin

17:00 – 21:00

Targi sprzętu sportowego EXPO przed biurem zawodów na terenie Cukrowni Żnin

17:00 – 21:00

Pasta Party (Stanowisko Live-Food)

18:00 – 21:30

Wprowadzanie rowerów do strefy zmian (tylko dla startujących indywidualnie)

19:00

Odprawa techniczna online

NIEDZIELA 29.05.2022
06:30 – 11:00

Wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów na terenie Cukrowni Żnin

06:30 – 11:30

Wprowadzanie rowerów do strefy zmian (do 30 minut przed startem danego dystansu)
Sprawdź poniżej szczegółowe godziny wprowadzania rowerów dla Twojego dystansu!

08:00 – 15:00

Targi sprzętu sportowego EXPO przed biurem zawodów na terenie Cukrowni Żnin

14:00 – 14:30

Zawody dla dzieci Enea TRI-FUN

14:30
do 15:00

Dekoracja na scenie
Wydawanie rowerów ze strefy zmian od zjazdu z trasy ostatniego zawodnika danego dystansu

STARTY 1/2 (NIEDZIELA , 29 MAJA)
06:30 - 07:30

Wprowadzanie rowerów do strefy zmian (tylko zawodnicy z 1/2)

08:00:00

Start rozstawieni zawodnicy (1-20) – dwójkami co 8 sekund

08:02:00

Start pozostali zawodnicy oraz sztafety – dwójkami co 8 sekund

STARTY 1/4 (NIEDZIELA , 29 MAJA)
08:00 - 10:00

Wprowadzanie rowerów do strefy zmian (tylko zawodnicy z 1/4)

10:30:00

Start rozstawieni zawodnicy (1-20) – dwójkami co 10 sekund

10:32:00

Start pozostali zawodnicy oraz sztafety – dwójkami co 10 sekund

STARTY 1/8 (NIEDZIELA , 29 MAJA)
08:00 - 11:30

Wprowadzanie rowerów do strefy zmian (tylko zawodnicy z 1/8)

12:00:00

Start rozstawieni zawodnicy (1-20) – dwójkami co 8 sekund

12:01:40

Start pozostali zawodnicy oraz sztafety – dwójkami co 8 sekund

DEPOZYT
Mieści się w Biurze Zawodów i będzie działał w niedzielę od godziny 7:30 do 15:30.

KONKURS - ODBIERZ PAKIET DZIEŃ PRZED STARTEM!
Każdy zawodnik, który odbierze pakiet w sobotę, weźmie udział w konkursie, w którym do wygrania
jest 5 wartościowych nagród od sponsorów Enea Żnin Triathlon.
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MAPA ZAWODÓW

W biurze zawodów odbierz voucher o wartości 100 zł do wykorzystania na zakup
produktów marki On Running. Zrealizuj go na stoisku marki w strefie expo imprezy
w sobotę lub niedzielę.
Wśród osób, które wykorzystają voucher, wytypujemy 1 osobę, która otrzyma dowolną
dostępną parę butów On!

|7
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START ETAPU
PŁYWACKIEGO
STREFA
ZMIAN

WYBIEG
Z PŁYWANIA

WYJŚCIE
Z WODY

PUNKT
ROZGRZEWKI
PŁYWACKIEJ

WYJŚCIE
NA ROWER

WYJŚCIE
NA BIEG

PIERWSZA PĘTLA
Z PRZEBIEGIEM
PRZEZ STREFĘ ZMIAN

BELKA
ROWEROWA

UWAGA! PRZED PIERWSZĄ
PĘTLĄ BIEGOWĄ MUSISZ OBIEC
STREFĘ ZMIAN
DZIĘKI TEMU ZYSKASZ DODATKOWĄ
MOC OD KIBICÓW! :)

SCENA
GŁÓWNA

BIURO
ZAWODÓW

META

DOBIEG
DO METY

FINISHER

Wygraj kompletny system alarmowy od Solid Security!
Zabezpiecz swój dom i rowery dzięki specjalnej nagrodzie, którą możesz wygrać
odbierając gadżety z zawodów!
Co zrobić, aby wygrać?
1. Odbierz gadżety z voucherem, który znajdziesz w swoim pakiecie startowy.m
2. Wypełnij i podpisz kupon konkursowy, który znajduje się na odwrocie vouchera
Po zamknięciu biura zawodów w niedzielę skontaktujemy się z wylosowanym
zawodnikiem i zadamy pytanie konkursowe.
Do wygrania jest system alarmowy o wartości 2000,00 zł
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ŚLEDZENIE ZAWODNIKÓW I WYNIKI ZAWODÓW
Dzięki zastosowaniu wielu punktów pomiarowych Twoi kibice będą mogli dowiedzieć się,
na którym etapie zawodów się znajdujesz i śledzić Twoje postępy na trasie.
Wystarczy, że podasz im swój numer startowy!
Wyniki online będą dostępne na stronie www.ZninTriathlon.pl oraz na naszym Facebooku.

PARKINGI
Podczas trwania zawodów możliwy
będzie wjazd i pozostawienie auta
na terenie Cukrowni Żnin.
Dojazd do centrum zawodów możliwy
jest przez bramę główną, od strony
Ronda Leona Lichocińskiego.

RADY DLA KIBICÓW
1

Zapoznaj się dokładnie z harmonogramem
i mapą zawodów, tak abyś mógł kibicować
swoim bliskim w kilku miejscach.

2

Odwiedź atrakcje czekające na kibiców
w Cukrowni Żnin.

3

Miej oczy dookoła głowy! Po trasie biegowej
i rowerowej poruszają się rozpędzeni zawodnicy,
którym zależy na urwaniu każdej sekundy.
Uważaj przekraczając trasy zawodów.
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ODPRAWA TECHNICZNA DLA ZAWODNIKÓW
Odprawa techniczna dla zawodników odbędzie się online
w sobotę o 19:00 i będzie transmitowana na profilu
Facebook oraz na stronie Enea Żnin Triathlon.
Zachęcamy zawodników, szczególnie debiutujących,
do wysłuchania instrukcji od organizatorów i sędziów,
a także zadawania pytań w komentarzach pod filmem.

LIMITY CZASOWE DLA DANYCH DYSTANSÓW

30 minut

/

120 minut

/

60 minut

/

180 minut

/

90 minut

/

Limity czasowe na trasach:

DYSTANS SUPER KRÓTKI (1/8)
Limity czasowe na trasach:

DYSTANS KRÓTKI (1/4)
Limity czasowe na trasach:

DYSTANS ŚREDNI (1/2)

360 minut
(6 h)

/

240 minut - 4 godziny
od momentu startu

240 minut - 4 godziny
od momentu startu

480 minut - 8 godzin
od momentu startu

USŁUGI DODATKOWE
Zawodniku! Nie poszerzyłeś swojego pakietu
o dodatkowe usługi podczas rejestracji?
Nic straconego!

WYGRAWERUJ SWÓJ MEDAL
Odwiedź specjalne stanowisko na targach sprzętu
sportowego EXPO i wygraweruj swój wynik oraz
imię na medalu z zawodów.

WYKUP PAKIET PAMIĄTKOWYCH
ZDJĘĆ OD MARATOMANII
1. Wejdź na stronę partnera zawodów – www.maratomania.pl,
2. Wpisz swój numer startowy,
3. Ciesz się pełną kolekcją Twoich zdjęć z Enea Żnin Triathlon.

12 |

ENEA ŻNIN TRIATHLON

Bezpieczna firma,
bezpieczny dom!
OCHRONA STACJONARNA
• MONITORING OBIEKTÓW
• GRUPY INTERWENCYJNE
•

Skontaktuj się z najbliższym biurem regionalnym:
85-719 Bydgoszcz
ul. Fordońska 40
tel.: +48 52 327 84 84
bydgoszcz@solidsecurity.pl

solidsecurity.pl
| 13

87-100 Toruń
ul. Polna 52
tel.: +48 56 664 37 77
torun@solidsecurity.pl

86-300 Grudziądz
ul. Chełmińska 117
tel.: +48 56 465 55 88
grudziadz@solidsecurity.pl
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NIEZBĘDNIK TRIATHLONISTY
Pływanie
Pianka
Strój triathlonowy/kostium pływacki
Okulary

TAK WSTAWIAMY ROWERY
W STREFIE ZMIAN:

Czepek i chip z pakietu startowego

Rower
Rower
Buty rowerowe (jeżeli ich nie używasz, mogą być też buty biegowe)
Kask
Bidon z napojem
Okulary przeciwsłoneczne
Dętka, pompka, narzędzia
Ubranie na zmianę (jeżeli nie masz stroju triathlonowego)

rower umieść
KIEROWNICĄ
NA ZEWNĄTRZ!

Bieg
Buty biegowe, najlepiej z elastycznymi sznurówkami
Numer startowy
Czapka lub daszek
Skarpety, jeżeli ich używasz

Poza tym
Dokument tożsamości do odbioru pakietu startowego
Ubranie na zmianę po zawodach
Klapki lub druga para butów (pod prysznic albo na przebranie)
Zegarek sportowy
Krem do opalania
Sprawdzone przekąski przed i po wyścigu

Wstawianie i odbieranie rowerów ze strefy zmian
Wstawianie rowerów do strefy zmian odbywa się w sobotę w godzinach 18:00 - 21:30
W niedzielę możesz wejść do strefy przed startem tylko w godzinach podanych poniżej:

WSTAWIANIE

WYDAWANIE

Dystans 1/2

06:30 - 07:30

od zjazdu z trasy ostatniego
zawodnika dystansu do 15:00

Dystans 1/4

08:00 - 10:00

od zjazdu z trasy ostatniego
zawodnika dystansu do 15:00

Dystans 1/8

08:00 - 11:30

od zjazdu z trasy ostatniego
zawodnika dystansu do 15:00

14 |

ENEA ŻNIN TRIATHLON

TRASA PŁYWACKA

START
DOBIEG NA
DRUGĄ PĘTLĘ 1/2

WYJŚCIE
Z WODY

DYSTANS 1/8 - 475 M - PĘTLA
DYSTANS 1/4 - 950 M - PĘTLA
DYSTANS 1/2 - 1900 M - 2xPĘTLA

| 15
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TRASA KOLARSKA

Chomętowo

Murczynek

Murczyn

DYSTANS 1/8 - 22,5 KM - 1 PĘTLA
DYSTANS 1/4 - 45 KM - 2 PĘTLE
DYSTANS 1/2 - 90 KM - 4 PĘTLE
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DRAFTING - JAK UCZCIWIE POKONAĆ ETAP KOLARSKI
Drafting to tak zwana jazda w grupie, bezpośrednio za
lub obok innego zawodnika. Poruszając się w ten sposób
oszczędzasz energię, ponieważ to inny zawodnik bierze
na siebie opory powietrza lub osłania od wiatru.
W Enea ŻnIn Triathlon drafting jest zabroniony!
Podczas etapu rowerowego każdy zawodnik musi
samodzielnie pokonać dystans, opory powietrza i wiatru.
Pomiędzy zawodnikami na trasie rowerowej musi być
zachowany odpowiedni odstęp (od tylnego koła zawodnika

poprzedzającego do przedniego ko ła zawodnika
jadącego za nim): minimum 12 metrów na dystansie
1/2 lub 10 metrów na dystansach 1/4 i 1/8 lub 2 metry
z boku. Od tego momentu wyprzedzany zawodnik ma 25
sekund na opuszczenie strefy na dystansie 1/2 lub 20 sekund
na dystansach 1/4 i 1/8 za zawodnikiem, który go wyprzedził
(musi zwolnić).
Nie można pokonywać trasy rowerowej w mniejszych odstępach, ponieważ jest to nieuczciwe w stosunku do innych
zawodników pokonujących dystans samodzielnie.

Oprócz sędziów na motocyklach trasę będą monitorowały także drony sędziowskie! To nowość
na skalę światową, która ma wspomagać pracę sędziów na etapie kolarskim. Wszystko po
to, aby skutecznie śledzić przebieg rywalizacji i zagwarantować przestrzeganie zakazu jazdy
w grupie.

Możesz przebywać w strefach podciągania innych zawodników w następujących przypadkach:

•
•
•
•
•

jeżeli manewr wyprzedzania został podjęty
dla bezpieczeństwa
100 m przed i za strefą odświeżania
na ostrych nawrotach
wg decyzji sędziego głównego w miejscach niebezpiecznych
WOBEC OSÓB ŁAMIĄCYCH PRZEPISY BĘDĄ EGZEKWOWANE KARY!
Dystans 1/8

Dystans 1/4

Dystans 1/2

1 kartka

1’

2’

5’

2 kartka

dyskwalifikacja

dyskwalifikacja

5’
dyskwalifikacja

3 kartka

KARY BĘDĄ NAKŁADANE TAKŻE ZA NASTĘPUJĄCE ŁAMANIE REGULAMINU:
Niezastosowanie się do polecenia sędziego
12 m (dystans 1/2
10 m (dystans 1/4 i 1/8)
trzymaj się prawej strony jezdni

2m

Podanie nieprawdziwych informacji podczas
rejestracji lub start za innego zawodnika
Brak zapiętego kasku na etapie rowerowym
Używanie sprzętu audio, odtwarzaczy,
słuchawek na każdym z etapów zawodów

Kary za śmiecenie!
Zawodniku nie śmieć na trasie! W tym roku wyznaczamy specjalne 300 metrowe strefy zrzutu
śmieci, które znajdować się będą za każdym punktem żywieniowym na trasie kolarskiej i biegowej.
Wyrzucenie śmieci poza tą strefą karane będzie obowiązkiem zatrzymania się i posprzątania.
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TRASA BIEGOWA

Twoje
bezpieczeństwo
jest dla nas
najważniejsze!
Jeśli zauważysz, że ktoś potrzebuje pomocy
lub sam źle się poczujesz, skorzystaj
z pomocy ratowników medycznych,
ratowników WOPR lub wolontariuszy.
Na etapie pływackim jasnym sygnałem
wzywania pomocy jest położenie się
na plecach i podniesienie ręki.
W razie jakichkolwiek problemów
po przekroczeniu mety, odwiedź punkt
medyczny zlokalizowany tuż
za metą zawodów.
Nad bezpieczeństwem uczestników
oraz widzów Enea Żnin Triathlon
czuwać będą lekarze, 12 ratowników
medycznych, 8 ratowników kwalifikowanych
pierwszej pomocy oraz ratownicy WOPR.
Do ich dyspozycji będą 3 nowoczesne
ambulanse, quad ratunkowy,
motocykl ratunkowy, łodzie i motorówki
ratownicze WOPR oraz specjalne rowery
do patrolowania trasy biegowej.

Legenda
Trasę biegową rozpoczynasz obiegnięciem strefy zmian.
Przebiegasz przez strefę i ruszasz na pozostałą część pętli.

Numer telefonu
do koordynatora
służb ratunkowych:
512 005 341

Jeżeli startujesz na 1/2 i 1/4 na każdej pętli również obiegasz
strefę zmian i przebiegasz przez jej środek.
Tędy wbiegasz na metę.

DYSTANS 1/8 - 5,25 KM - 1 PĘTLA
DYSTANS 1/4 - 10,55 KM - 2 PĘTLE
DYSTANS 1/2 - 21,1 KM - 4 PĘTLE
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Wystartuj
w Bydgoszczy!
W dniach 9 i 10 lipca
czekamy na Ciebie
na starcie największych
zawodów triathlonowych
Europie!
Wystartuj na jednym z pięciu dystanstów:
TRYathlonu (idealny dla debiutantów)
1/8 (475m pływania, 19km jazdy
rowerem i 5,5 km biegu)
1/4 (950m pływania, 36km jazdy
rowerem i 10,8 km biegu)
1/2 (1900m pływania, 90km jazdy
rowerem, 22 km biegu)
Quadrathlonu (z dodatkową
dyscypliną - kajakiem)
Rywalizuj indywidualnie lub
w sztafecie z grupą znajomych!

Zapisy są otwarte!
Szczegółowe informacje
i formularz rejestracyjny na:
www.BydgoszczTriathlon.pl
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PAKIETY STARTOWE
Pakiet startowy możesz odebrać wyłącznie
o s o b i ś c i e p o o k a z a n i u d o ku m e n t u
tożsamości ze zdjęciem.
W przypadku sztafet pakiet odbierają wszyscy
trzej zawodnicy jednocześnie lub kapitan
sztafety posługując się upoważnieniem
podpisanym przez wszystkich uczestników.

W pakiecie startowym znajdziesz:
NUMER STARTOWY

Umieść go na pasku startowym, który znajdziesz w sklepie
#MamCEL. Zgodnie z przepisami, możesz założyć numer dopiero
na etap biegowy. Na bieganiu numer musi być widoczny z przodu.

CHIP
DO POMIARU CZASU

Umieść go nad kostką przed zawodami i oddaj na mecie.

KOMPLET NAKLEJEK
Z TWOIM NUMEREM

Największą naklejkę przymocuj do rury podsiodłowej roweru.
Naklejki na kask umieść z przodu i z lewej strony. Podłużna
naklejka służy do oznaczenia torby oddawanej do depozytu.

CZEPEK NA ETAP
PŁYWACKI

Start w oficjalnym czepku w kolorze Twojej grupy
jest obowiązkowy.

OPASKA ZAWODNIKA

Uprawnia do wejścia do stref dostępnych tylko dla zawodników
Enea Żnin Triathlon. Założysz ją przy odebraniu pakietu, a zdjąć
możesz dopiero po odebraniu roweru po zawodach.

VOUCHER DO SKLEPU
#MAMCEL

Wymień voucher na wybrany przez Ciebie gadżet! W zależności
od dystansu otrzymasz voucher o wartości:
1/2 – 80 zł
1/4 – 60 zł
1/8 – 40 zł

A NA MECIE

Zasłużony medal, który będzie przypominać o wyjątkowych
emocjach ze startu w zawodach!

ODWIEDŹ NASZ OFICJALNY SKLEP
ENEA ŻNIN TRIATHLON W STREFIE EXPO!
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Wycisk i regeneracja
to dwie strony medalu.
AMZ wspiera sportowców,
bo każdy potrzebuje dobrego snu.

www.amz.com.pl
facebook.com/AMZ.Szamotuly

instagram.com/amzszamotuly
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Szkoda czasu
na sen?
To trochę ironiczne, że – statystycznie ujmując – 25 lat naszego życia
poświęcamy na pozostawanie w uśpieniu. Czas ten nie jest jednak
zmarnowany – gdyby nie sen, wszystkie nasze działania na jawie szybko
straciłyby jakość i sens. Nie ma sfery życia, na którą sen nie miałby
wpływu. Jest jednym z najważniejszych pokarmów ciała i umysłu.

BEZ SNU - JAK DŁUGO?

ŚPIMY CORAZ KRÓCEJ i GORZEJ

Podejmowano
różne
eksperymenty,
aby sprawdzić, jak długo człowiek może

Czy wiesz, że na początku XX wieku przeciętna

wytrzymać bez snu. 11 dób i niecałe pół
godziny — przez wiele lat taki był najdłuższy
oﬁcjalnie udokumentowany wynik. Mężczyzna
z Kalifornii w trakcie eksperymentu czuł się
stosunkowo dobrze. Być może przez młody
wiek — miał wówczas 17 lat. Podobno pod
koniec doświadczenia kontakt z Randym
był utrudniony. Nie mógł wykonać prostego
zadania matematycznego, ani odpowiedzieć
wyraźnie na zadane pytania. W końcu
powiedział “stop” i... poszedł spać na 14 godzin.
Rekordy

pozostawania

„na

nogach”

próbowano pobić wielokrotnie. Kilka lat temu
pewien amerykański fotograf zrealizował
projekt, w ramach którego nie spał przez 40
dni, dokumentując ten okres codziennymi
zdjęciami. Dobrowolne pozbawianie siebie
snu wydaje się pomysłem szaleńca, a jednak…
robimy sobie to wszyscy, choć w mniej
spektakularny sposób.

długość snu człowieka wynosiła 10 godzin?
Nasi rodzice i dziadkowie spali po 7-8 godzin.
Dziś przeciętny młody człowiek śpi 6,5 godziny,
a i ten czas wydaje mu się stracony wobec
tylu rzeczy, jakie mógłby w tym czasie robić
lub obserwować w social mediach. Powstała
koncepcja snu polifazowego, zgodnie z którą
nocą śpi się 4,5 godziny. Jej zwolennicy cieszą
się z “zaoszczędzonego” dzięki tej metodzie
czasu.
Rewolucja przemysłowa sprawiła, że cykl
praca – odpoczynek został oddzielony
od naturalnego rytmu dobowego i zmian
w przyrodzie. Dziś archaizmem wydaje się nam
przestawianie zegarków dwa razy w roku, bo
przecież wszędzie mamy dostęp do sztucznego
oświetlenia i możemy rozpoczynać dzień
o dowolnej porze. Powszechność elektryczności
ma jednak swoje minusy. Mieszkając w mieście,
nigdy tak naprawdę nie doznajemy w pełni
ciemnych nocy, przez co nasze organizmy
bywają lekko zdezorientowane.

| 27

RACEBOOK | www.znintriathlon.pl

Zmiany w podejściu do pracy, mające
źródło w ubiegłym wieku, to jedno. Presja,
jaką wywieramy, aby „wycisnąć z doby jak
najwięcej” – to drugie. Żyjemy w czasach kultu
produktywności. Sen wydaje się opcją tylko dla
słabych lub leniwych. Nasze mózgi, uzależnione
od strumienia nowych bodźców, domagają się
ciągłej stymulacji. Coraz więcej osób budzi się
w nocy tylko po to, by „przescrollować Fejsa”.
FOMO nie pozwala im oddać się spokojnie
w objęcia Morfeusza.
KONSEKWENCJE NIEWYSYPIANIA SIĘ
Permanentne niedospanie szybko przekłada się
na stan naszego organizmu i funkcjonowanie
psychospołeczne. Problemy z koncentracją,
rozdrażnienie, wahania apetytu i przybieranie
na wadze – to tylko kilka z konsekwencji
okradania siebie ze snu, nawet w niewielkich
ilościach. Cierpi nie tylko zdrowie, ale i wygląd
naszego ciała. Niewyspanie sprawia, że

ODZYSKAJ SEN!
Co zatem zrobić, jak odzyskać stracony
sen? Po pierwsze – ilość. Kładź się i wstawaj
o możliwie regularnych porach, poświęcając
ok. 1/2 doby na nocny odpoczynek. Jeśli
możesz, zrób sobie w dzień krótką odświeżającą
drzemkę. Po drugie – jakość. Niech sen będzie
Twoim codziennym sposobem na dbanie
o siebie. Wieczorem unikaj źródeł niebieskiego
światła (ekrany urządzeń elektronicznych),
które zakłóca produkcję melatoniny. Zadbaj
o otaczającą Cię przestrzeń – urządź sypialnię
tak, by była Twoim azylem. Dobierz odpowiedni
materac, okryj się ulubioną kołdrą.
Zaopiekuj się sobą i regularnie regeneruj
siły. Nie stracisz na tym niczego z życia,
a wręcz przeciwnie – z nową energią naprawdę
zaczniesz się nim cieszyć.

znacznie szybciej się starzeje i wygląda
po prostu gorzej. Spójrz na galerię zdjęć
fotografki Julii Hembree. Kobieta portretowała
te same osoby, będące wyspane i niewyspane.
Różnice w twarzach uczestników realizacji są
diametralne.

www.amz.com.pl
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PRZEŻYJ EPICKĄ
PRZYGODĘ!
www.gminaznin.pl
www.facebook.com/gmina.znin

| 29

RACEBOOK | www.znintriathlon.pl

30 |

ENEA ŻNIN TRIATHLON

ODZIEŻ SPORTOWA W ZRÓWNOWAŻONYM WYDANIU

By odpowiednio przygotować się do triathlonu, musisz
zadbać nie tylko o swoją dobrą kondycję fizyczną. Równie
ważne, co regularne treningi, jest wybranie odpowiedniej
odzieży i obuwia. Warto, by były dopasowane nie tylko do
Twoich potrzeb, ale również do zmieniającego się świata.
Jedną z kwestii, która jest stale rozwijana przez firmy
odzieżowe, jest wprowadzanie rozwiązań wspierających
zrównoważony rozwój. Ma to mnóstwo zalet nie tylko dla
środowiska, ale również dla Ciebie.
NOWE WYZWANIA W BRANŻY ODZIEŻY SPORTOWEJ:
WYKORZYSTYWANE MATERIAŁY
Odzież sportowa ma jedno zadanie: zapewniać komfort i
swobodę ruchów podczas każdej dyscypliny. Od strojów
treningowych wymaga się zatem, by były elastyczne,
wodoodporne, szybkoschnące, oddychające, wytrzymałe
i by szybko odprowadzały wilgoć. Tak wysokie
wymagania sprawiły, że technologia w produktach
sportowych stała się nieodzownym elementem każdego
projektu. Innowacje stały się wiodącym trendem.
By sprostać potrzebom konsumenta i zmniejszyć
wpływ na przyrodę, marki premium zwróciły się w
stronę materiałów syntetycznych pochodzących z
recyklingu i tkanin naturalnych, które przekształcają w
ekologiczne produkty. Warto przy tym pamiętać, że w
odzieżowej branży premium stale rośnie udział wełny i
innych naturalnych materiałów, a maleje wykorzystanie
materiałów
syntetycznych.
I
choć
materiały
syntetyczne pochodzące z recyklingu mają pewne
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ograniczenia, światowej sławy producenci, stawiający
na zrównoważony rozwój w swoich firmach, wskazują,
że nie można ich całkowicie wyeliminować, bo nadal
odgrywają ważną rolę w produkcji technicznej odzieży
sportowej.
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innowacyjność. To właśnie dzięki niej On Running
przekształca to, co mogłoby zanieczyszczać planetę w
wytrzymałe, wydajne, profesjonalne produkty. Najnowsze
propozycje marki, takie jak choćby model butów
biegowych On Running Cloudmonster, powstają niemal
całkowicie z materiałów z recyklingu przy jednoczesnym
zachowaniu ich maksymalnej funkcjonalności.
MARKI WSPIERAJĄCE ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
W S’PORTOFINO

BY UTRZYMAĆ RÓWNOWAGĘ MIĘDZY POTRZEBAMI
LUDZI A STANEM ŚRODOWISKA
Popyt na zrównoważoną odzież sportową stale rośnie. Jest
to zasługą nie tylko korzystania z bardziej ekologicznych
materiałów, ale też wprowadzanie udoskonalonych
technik produkcji i zrównoważonego łańcucha dostaw.
Dzięki temu inwestujesz nie tylko w swój komfort, ale
też w dobro planety. Jakość marek premium mówi sama
za siebie: sportowa koszulka biegowa i dobrze dobrane
buty biegowe zostaną z Tobą nie tylko na jeden sezon.
Wydłużenie żywotności odzieży sportowej to również
efekt proekologicznych działań firm. W skrócie: marka,
która dba o jakość oferowanych produktów, przyczynia
się do zrównoważonego rozwoju.

Oprócz szerokiej oferty On Running, w S’portofino
znajdziesz również wiele innych marek sportowych,
które nie decydują się na półśrodki i stawiają na
zrównoważony rozwój. Od swojej sportowej odzieży
musisz wymagać tyle, ile wymagasz od siebie. Dlatego
zdecydowanie warto zwrócić uwagę na to, jaką ofertę
przygotowały sportowe marki takie jak Castore,
Icebreaker, Salomon czy X-Bionic. Tworzona z myślą o
sportowcach wszechstronna odzież jest produkowana
w zgodzie z naturą w taki sposób, by jednocześnie
zapewnić Ci jak najlepsze wsparcie podczas treningu.
Szukając propozycji do biegania pod uwagę weź nie tylko
to, by ubranie było wygodne. Techniczne aspekty użytych
materiałów i nastawienie marki na zrównoważony rozwój
to najlepsze potwierdzenie wysokiej jakości produktów.
Firma, która dba o dobro planety, będzie również dbała o
Ciebie. Postaw na marki premium, które będą wspierały
Cię na każdym kroku biegu.

JAK TO ROBI ON RUNNING?
Od wprowadzenia materiałów pochodzących z recyklingu i ekologicznych opakowań aż po kwestie
logistyczne: On Running nie zatrzymuje się na żadnym
przystanku. Kluczowe znaczenie dla marki ma również
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1/8 dystans super krótki

PRZED
W TRAKCIE
PO

zwiększenie puli dostępnej energii
oddalenie uczucia zmęczenia
przyspieszenie tempa regeneracji

~co 20m

~do 30m

~do 1h

PRZED

W TRAKCIE
START

T1

PO
META

T2

1/4 dystans krótki

~co 20m

x2

do ~1h

do ~5m
przed startem

~1km

PRZED

~30km

~4km

~do 30m

W TRAKCIE
START

T1

PO
META

T2

1/2 dystans średni

~co 20m

x2

do ~1h

do ~5m
przed startem
x4

PRZED

~do 30m

x3

W TRAKCIE
START

T1

PO
T2

META

Pełna oferta produktów Enervit Sport - www.enervit.pl
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DOM MĄDRZE

PO(D)ŁĄCZONY

Fotowoltaika+

Wybieralscy wybierają
ofertę Fotowoltaika+ dla domu i firmy!
Wybieraj i łącz produkty, by dzięki fotowoltaice i ekourządzeniom

wytwarzać

gromadzić

wykorzystywać

energię na własne potrzeby. Dom mądrze po(d)łączony to możliwość zysków
dla całej rodziny. Podłącz się, łącz możliwości i korzystaj.

enea.pl/fotowoltaikaplus
infolinia: 611 111 111
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PARTNERZY ENEA ŻNIN TRIATHLON
Sponsor tytularny

Partnerzy główni

Partner motoryzacyjny

Główni partnerzy
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