
 

 

 

 

 
Gdynia, 19 marca 2013 r. 

 
 

 
Ruszają zapisy na BCT GDYNIA MARATHON 2013  

- najbardziej ekstremalne zawody pływackie w Polsce 
 
 
Trzecia edycja BCT Gdynia Marathon odbędzie się między 23 a 25 sierpnia. Najlepsi 
zawodnicy świata  zmierzą się na jeszcze dłuższej niż w ubiegłym roku, niemal 20 km trasie  
z Helu do Gdyni. Tegoroczne zawody to także szansa dla pływających na krótszych 
dystansach na wodach otwartych – do wyścigu OPEN, który odbędzie się 25 sierpnia na 
trasie 2950 m, Bałtycki Terminal Kontenerowy zaprasza aż 150 zawodników. 
 
Przedostatni weekend sierpnia w Gdyni to wielkie święto światowego pływania  
i ekstremalne wyzwanie zarówno dla światowych liderów długich dystansów jak i dla 
polskich zawodników. Wielki maraton na niemal 20 kilometrowej trasie Hel-Gdynia 
rozegrany zostanie 23, 24 lub 25 sierpnia. Dokładna data zależeć będzie od  warunków 
atmosferycznych. „Specyfika akwenu oraz dystans niemal dwudziestu kilometrów czyni te 
zawody jednymi z najtrudniejszych w Europie, dlatego do udziału w nich zaprosiliśmy 
najlepszych pływaków z całego świata. Łączna pula nagród wynosi 28 000 USD” – mówi 
Dagmara Łuczka, rzecznik prasowy BCT Gdynia Marathon. 
 
W tym roku organizatorzy zachęcają do udziału w imprezie i testu własnych możliwości  
w zimnych wodach Bałtyku także nieco mniej zaawansowanych pływaków. 25 sierpnia 
odbędzie się niemal 3 kilometrowy wyścig wzdłuż gdyńskiej plaży oraz sztafeta 4x200 m. 
Może w nich wziąć udział każdy – o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator 
przewiduje udział maksymalnie 150 uczestników, a także nagrody finansowe dla 
rekordzistów. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej zawodów. 

BCT Gdynia Marathon to cykliczne zawody pływackie, nawiązujące do tradycji maratonów 
rozgrywanych na wodach Zatoki Puckiej w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.  
Od 2011 roku patronem honorowym imprezy jest prezydent Gdyni Wojciech Szczurek,  
a organizatorem i sponsorem głównym Bałtycki Terminal Kontenerowy. „Jesteśmy 
przekonani, że trzecia edycja BCT Gdynia Marathon przyczyni się do promocji miasta oraz 
popularyzacji pływania długodystansowego na wodach otwartych. Liczymy, że uda nam się 
na te 3 dni skierować oczy wszystkich miłośników sportów wodnych na gospodarza zawodów 
– Gdynię, a mieszkańców i turystów włączyć do wspólnej zabawy” – mówi Krzysztof 
Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego. 

 

 



 

 

 

 

Zeszłoroczna edycja BCT Gdynia Marathon przyciągnęła do Gdyni światową czołówkę 
pływaków długodystansowych. Zwycięzcą został Bułgar Petar Stoychev, mistrz świata  
w pływaniu na 25 km, który dystans z Helu do Gdyni pokonał w 3 godz. 51 min., ustanawiając 
nowy rekord trasy. Najlepszą kobietą okazała się Amerykanka Christine Jennings z wynikiem 
4 godz. 40 sek. Wyścig ukończyli wszyscy zawodnicy BCT Gdynia Marathon 2012.  

 

BCT Gdynia Marathon 2013 

 Maraton na trasie Hel-Gdynia (19,5 km) – 23, 24 lub 25 sierpnia  
(w zależności od warunków atmosferycznych) 

 
 Wyścig OPEN (2950 m) i sztafeta 4x200 m – 25 sierpnia 

 
 

 Strefa Kibica – Gdynia, plaża przy bulwarze nadmorskim  
(na wysokości Hotelu Nadmorskiego), w dniach rozgrywania wyścigów 

 

Więcej informacji: 

Dagmara Łuczka 

Rzecznik prasowy BCT Gdynia Marathon 

Tel.  (+48) 795 501 440 

dluczka@bct.gdynia.pl  

 

oraz na: 

www.bctgdyniamarathon.com 

https://www.facebook.com/KochamPlywanieBCTGdyniaMarathon 

*** 

BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy 

BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy z siedzibą w Porcie Gdynia, otwarty w 1979 roku, jest drugim co do 

wielkości terminalem kontenerowym w Polsce, jednym z największych w rejonie Bałtyku. Od 2003 roku jest 

częścią filipińskiej grupy ICTSI, światowego operatora terminali kontenerowych. Jako spółka nierozerwalnie 

związana z Gdynią włącza się w organizacje różnego rodzaju wydarzeń specjalnych wychodzących poza 

podstawową działalność firmy. W 2011 roku BCT był współorganizatorem „Obywatelskiego Kontenera Kultury”, 

gdzie w kontenerze przekształconym w galerię sztuki zbierano podpisy dla „Paktu dla Kultury”. Od 2011 r. 

Bałtycki Terminal Kontenerowy jest partnerem regat ShipCup oraz roku organizatorem maratonów pływackich 

na Zatoce Puckiej.  
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