
® ®Pierwszy na mecie Ironman  70.3  zameldowa³ siê Niemiec Nils Frommhold, 
który dystans 70.3 mil pokona³ w czasie 3 godzin, 54 minut i 7 sekund. Drugie 
miejsce, z piêciominutow¹ strat¹, zaj¹³ Anton Blokhin z Ukrainy. 
Zaraz za nim na metê dotar³ Polak Mi³osz Sowiñski. 

W triathlonie zadebiutowa³ Jasiek Mela – podró¿nik, spo³ecznik i tegoroczny 
®Ambasador Herbalife IRONMAN  70.3 Gdynia. Pokonuj¹c „¿elazny” dystans 

udowodni³, ¿e nie ma rzeczy niemo¿liwych. Na mecie witany by³ owacj¹ na stoj¹co!

W zawodach wziêli udzia³ tak¿e: aktorzy Karolina Gorczyca i Jakub Weso³owski, 
prezenterzy Beata Sadowska i Maciej Dowbor, oraz wielokrotna mistrzyni œwiata 
w kick-boxingu, pos³anka Iwona Guzowska. Do Gdyni licznie przybyli dziennikarze 
i fotoreporterzy, aby relacjonowaæ przebieg tych najbardziej presti¿owych zawodów 
triathlonowych w Polsce. 

® ®Tegoroczne zawody by³y wyj¹tkowe -  Herbalife IRONMAN  70.3  Gdynia 2015 
to pierwszy w Polsce wyœcig, odbywaj¹cy siê na licencji World Triathlon 
Corporation, co dla zawodników oznacza³o udzia³ w œwiatowej klasyfikacji 
umo¿liwiaj¹cej start w Mistrzostwach Œwiata Ironman 70.3 w Australii. 
Seria Ironman to najbardziej rozpoznawalne zawody triathlonowe na œwiecie.

W prasie, radiu i telewizji ukaza³ siê szereg materia³ów, oddaj¹cych wyj¹tkow¹ 
atmosferê imprezy.

Herbalife, jako od¿ywczy sponsor imprezy, wspiera³ wszystkich zawodników na trasie 
zawodów wysokiej klasy produktami - napojem wêglowodanowo - elektrolitowym
 H3O Pro™ oraz batonami proteinowymi Herbalife, dostêpnymi w punktach 
od¿ywczych.

O dobr¹ formê amatorów aktywnoœci fizycznej zadba³ Tomek Brzózka, Konsultant 
Herbalife ds. Fitness, który w sobotnie popo³udnie poprowadzi³ energetyczny Fit Camp 
na pla¿y miejskiej w Gdyni. 

To nie koniec atrakcji przygotowanych dla odwiedzaj¹cych nadmorski kurort. W namiocie Herbalife na Skwerze Koœciuszki, pod okiem 
ekspertów Herbalife przez ca³y dzieñ wszyscy chêtni mogli poddaæ siê analizie sk³adu cia³a, otrzymaæ porady dotycz¹ce zdrowego 
od¿ywiania, a tak¿e  spróbowaæ produktów Herbalife. Niespodzianki i upominki czeka³y równie¿ na najm³odszych kibiców. 

® ®Herbalife IRONMAN  70.3  Gdynia to tak¿e Ÿród³o sportowych emocji dla Pracowników, Partnerów oraz Przyjació³ Herbalife 
– w tegorocznych zawodach reprezentowa³ nas w prawie 200 – osobowym sk³adzie Team Herbalife. Najlepszy wynik nale¿a³ 
do Sebastiana Stawickiego, którego kibice przywitali na mecie po 5h 02 min!

® ®Pierwszy na mecie Ironman  70.3  zameldowa³ siê Niemiec Nils Frommhold, 
który dystans 70.3 mil pokona³ w czasie 3 godzin, 54 minut i 7 sekund. 
Drugie miejsce, z piêciominutow¹ strat¹, zaj¹³ Anton Blokhin z Ukrainy. 
 Zaraz za nim na metê dotar³ Polak Mi³osz Sowiñski.                                

 W triathlonie zadebiutowa³ Jasiek Mela – podró¿nik, spo³ecznik i tegoroczny 
®Ambasador Herbalife IRONMAN  70.3 Gdynia. Pokonuj¹c „¿elazny” 

 dystans udowodni³, ¿e nie ma rzeczy niemo¿liwych. Na mecie witany by³ 
  owacj¹ na stoj¹co!                                                                                      

 W zawodach wziêli udzia³ tak¿e: aktorzy Karolina Gorczyca i Jakub
  Weso³owski, prezenterzy Beata Sadowska i Maciej Dowbor, oraz wielo-
 krotna mistrzyni œwiata w kick-boxingu, pos³anka Iwona Guzowska. 

   Do Gdyni licznie przybyli dziennikarze i fotoreporterzy, aby relacjonowaæ 
 przebieg tych najbardziej presti¿owych zawodów triathlonowych 

     w Polsce.                                                                                                   
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® ® Tegoroczne zawody by³y wyj¹tkowe -  Herbalife IRONMAN  70.3  Gdynia 2015 
to pierwszy w Polsce wyœcig, odbywaj¹cy siê na licencji World Triathlon 
Corporation, co dla zawodników oznacza³o udzia³ w œwiatowej klasyfikacji 
umo¿liwiaj¹cej start w Mistrzostwach Œwiata Ironman 70.3 w Australii. Seria 

   Ironman to najbardziej rozpoznawalne zawody triathlonowe na œwiecie.            

Na linii startu stanê³o ponad 1800 zawodników – zarówno œwiatowej klasy 
 triathlonistów, jak równie¿ amatorów, próbuj¹cych swoich si³ w sztafecie, sprin-
cie oraz na dystansie Half Ironman, obejmuj¹cym 1,9 km p³ywania, 90 km 
 jazdy na rowerze i 21,1 km biegu.  Sportowców niestrudzenie dopingowa³o 

   ponad 30 tysiêcy kibiców z ca³ej Polski!                                                             
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W prasie, radiu i telewizji ukaza³ siê szereg materia³ów, odda-
j¹cych wyj¹tkow¹ atmosferê imprezy.                                    

Herbalife, jako od¿ywczy sponsor imprezy, wspiera³ wszystkich 
zawodników na trasie zawodów wysokiej klasy produktami 
- napojem wêglowodanowo - elektrolitowym H3O Pro™ oraz 
batonami proteinowymi Herbalife, dostêpnymi w punktach 

  od¿ywczych.                                                                          

 O dobr¹ formê amatorów aktywnoœci fizycznej zadba³ Tomek 
 Brzózka, Konsultant Herbalife ds. Fitness, który w sobotnie 
 popo³udnie poprowadzi³ energetyczny Fit Camp na pla¿y 
   miejskiej w Gdyni.                                                                
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To nie koniec atrakcji przygotowanych dla odwiedzaj¹cych nadmorski kurort. W namiocie Herbalife na Skwerze Koœciuszki, pod okiem 
ekspertów Herbalife przez ca³y dzieñ wszyscy chêtni mogli poddaæ siê analizie sk³adu cia³a, otrzymaæ porady dotycz¹ce zdrowego 
od¿ywiania, a tak¿e  spróbowaæ produktów Herbalife. Niespodzianki i upominki czeka³y równie¿ na najm³odszych kibiców.                      .

Dziêkujemy wszystkim za weekend pe³ny niesamowitych wspomnieñ!

® ®Herbalife IRONMAN  70.3  Gdynia to tak¿e Ÿród³o sportowych emocji dla Pracowników, Partnerów oraz Przyjació³ Herbalife – w tego-
rocznych zawodach reprezentowa³ nas w prawie 200 – osobowym sk³adzie Team Herbalife. Najlepszy wynik nale¿a³ do Sebastiana 
Stawickiego, którego kibice przywitali na mecie po 5h 02 min!                                                                                                                      .

Za nami Herbalife IRONMAN® 70.3® 
Gdynia 2015 - œwiêto mi³oœników sportowej 
rywalizacji na najwy¿szym poziomie. 
W dniach 7-9 sierpnia triathlonowe szaleñstwo 
ogarnê³o ca³¹ Gdyniê, która ju¿ od trzech lat 
goœci amatorów tej dyscypliny sportu. 

POKAZALIŒMY MOC!
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