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Herbalife IRONMEN 70,3 Gdynia w dniu 07 sierpnia 2016 z trasą kolarską w Gminie Szemud.
Zawody te są największą imprezą triatlonową w Polsce, a patronat nad nimi objęli: Pan Mieczysław Strukmarszałek woj. Pomorskiego, Pan Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, Pani Gabriela Lisius – Starosta
Wejherowski. Organizatorzy Legendarnych Zawodów Triatlonowych IRONMEN wyznaczyli trasę wyścigu
kolarskiego na drogach przebiegających również przez naszą piękną gminę. Dzięki temu będziemy mieli
możliwość kibicowania rywalizacji zawodników na trasie kolarskiej. Na dzień 20 lipca do startu
zgłoszonych było 2347 zawodników i zawodniczek z 32 krajów świata ( w tym 2085 mężczyzn i 262
kobiety). Cała impreza sportowa w Gdyni trwa trzy dni i rozpoczyna się 5 sierpnia na Skwerze Kościuszki i
Bulwarze Nadmorskim. 31 maja na Skwerze Kościuszki ustawiono specjalny zegar odliczający czas do
rozpoczęcia kolejnej edycji zawodów Herbalife IRONMEN 70,3 Gdynia . Na dzień 7 sierpnia organizatorzy
wyznaczyli start w wyścigu głównym. Zawodnicy startują na plaży miejskiej w Gdyni do trasy pływackiej na
dystansie 1900 metrów.

Po przepłynięciu tego dystansu wychodzą z wody po specjalnie zbudowanej na potrzeby tych zawodów
pochylni znajdującej się na końcu Skweru Kościuszki . Na lądzie uczestnicy tego wyścigu wsiadają na
rowery i dalej ścigają się na 90 kilometrowej trasie kolarskiej, która w dużym stopniu przebiegać będzie
drogami naszej gminy.
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Zawodnicy, po pokonaniu 90 kilometrowego dystansu rowerem dalej rywalizują w wyścigu, tym razem
biegowym ulicami Gdyni na dystansie 21,1 kilometra.

Cieszymy się, że zawody tej kategorii będziemy mieli możliwość gościć w części wyścigu kolarskiego
również na terenie naszej pięknej gminy. Przebieg trasy stanowić będzie również olbrzymie utrudnienie
komunikacyjne dla mieszkańców miejscowości przez które pojadą zawodnicy, jak również zamknie
możliwość przemieszczania się po drogach przebiegających przez naszą gminę. Także na terenie
miejscowości przez które będą przejeżdżać zawodnicy usytuowane będą bufety żywieniowe dla
zawodników :
21,5 km trasy (Koleczkowo przy szkole)- 300 metrowy bufet z 50 wolontariuszami.
44,5 km trasy (Szemud przy OSP)- 300 metrowy bufet z 50 wolontariuszami.
61,5 km trasy (Bojano przy szkole) – 300 metrowy bufet z 50 wolontariuszami.
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Wszystkie informacje o zawodach na www.ironmengdynia.pl
Wyłączenia tras, które stanowić będą utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców naszej gminy.
UWAGA : przy tak dużej liczbie(2347) startujących zawodników, regulaminie zawodów (zawodnicy nie
mogą jechać peletonem) i startach falowych – nie będzie żadnej możliwości przejechania samochodem
przez trasę wyścigu (nawet przecięcia drogi na drugą stronę).
Organizatorzy podzielili trasę kolarską na strefy wyłączenia z ruchu.
1. Od godziny 7,30 do godziny 10,30 wyłączona z ruchu będzie ulica biegnąca od dworca kolejowego w
Gdyni Chyloni (Kartuska) biegnąca do Koleczkowa na odcinku do skrzyżowania na Chwarzno.
2. Od godziny 8,00 do godziny 13,00 wyłączona z ruchu będzie ulica Marszewska od skrzyżowania z
Wiczlińską do skrzyżowania Chylońskiej w Koleczkowie z drogą nr 218.
3. Od godziny 8,30 do godziny 11,30 wyłączona będzie droga nr 218 z Koleczkowa ( przez Bieszkowice,
Nowy Dwór Wejherowski) do skrzyżowania z drogą 224 (przed Wejherowem)
4. Od godziny 8,45 do godziny 12,00 wyłączona będzie droga 224 (biegnąca przez Sopieszyno,
Przetoczyno , Szemud) od skrzyżowania z drogą 218 (na Nowy Dwór, Koleczkowo) do skrzyżowania
ulic Kartuskiej z Wejherowską w Szemudzie (na Łebno).
5. Od godziny 9,00 do godziny 12,30 wyłączona będzie droga od skrzyżowania ulicy Kartuskiej z
Wejherowską w Szemudzie (na Łebno) biegnąca przez Kamień, Osiny, Hamownie, Bożankę,Kielno,
Dębowę, Dobrzewino do ronda w Karczemkach.
6. Od godzin 9,30 do godziny 12,45 wyłączona będzie droga 218 od ronda w Karczemkach biegnąca
prze Bojano do skrzyżowania w Koleczkowie z ulicą do Gdyni.
Podsumowując:
Koleczkowo(od skrzyżowania z drogą na Gdynię) droga w kierunku Gdyni będzie wyłączona z
ruchu od godziny 8.00 do godziny 13.00.
Koleczkowo(od skrzyżowania z drogą na Gdynię) droga w Kierunku Wejherowa będzie
wyłączona z ruchu od godziny 8.30 do godziny 11.30.
Koleczkowo (od skrzyżowania z drogą na Gdynię) droga w kierunku Bojana, Chwaszczyna
będzie wyłączona z ruchu od godziny 9.30 do godziny 12.45.
Wejherowo (od skrzyżowania na Nowy Dwór Wejherowski) Przetoczyno, Szemud (do
skrzyżowania na Łebno) droga będzie wyłączona z ruchu od godziny 8.45 do godziny 12.00.
Szemud (od skrzyżowania na Łebno) przez Kamień, Osiny, Hamownia, Bożanka, Kielno,
Dębowa, Dobrzewino Karczemki (do ronda) droga będzie wyłączona z ruchu od godziny 9,00 do
godziny 12,30.
Karczemki (od ronda)przez Bojano, Koleczkowo (do skrzyżowania na Gdynię) droga będzie
wyłączona od godziny 9,30 do godziny 12,45.
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Na terenie naszej gminy będą zlokalizowane dwa punkty kibica : jeden w Szemudzie przy Bibliotece
Publicznej oraz OSP , drugi przy Szkole Podstawowej w Bojanie . Organizacją stref kibica zajmuje
się główny organizator zawodów Ironmen który przygotował dla odwiedzających te miejsca różne atrakcje
(m.in.: dmuchane zamki, animacje, gry i zabawy). Strefy kibica będą czynne od godziny 8.00
-13 .00
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