
 

  

 

 
 

Gdynia,  4 lipca 2012 r.  

 

Druga edycja BCT GDYNIA MARATHON 

 

Najbardziej ekstremalne zawody pływackie rozgrywane na wodach otwartych - BCT GDYNIA 

MARATHON odbędą się między 24-26 sierpnia 2012. Pierwszy raz od 35 lat zawodnicy przepłyną 

pełną, ponad 18 kilometrową trasę z Helu do Gdyni.  Do udziału w tegorocznej, drugiej edycji 

maratonu zgłosili się najlepsi zawodnicy świata z aż czterech kontynentów, wśród nich znaleźli się 

min. medaliści Mistrzostw Świata, Europy oraz Polski.  

 

„Zawody rozegrane w 2011 roku były testem możliwości i umiejętności przede wszystkim dla nas, 

organizatora maratonu. Bardzo dużo się nauczyliśmy i jesteśmy gotowi zorganizować bezpieczny 

maraton na pełnym dystansie 10 mil morskich. Wyścig będzie powrotem do tradycji zawodów 

odbywających się w latach sześćdziesiątych i na początku siedemdziesiątych właśnie na wodach 

Zatoki Puckiej. Chcemy co roku przywrócić ten piękny dzień w Gdyni, kiedy to oczy całej Polski 

skupione były na wspanialej sportowej rywalizacji pływaków pokonujących Bałtyk od Helu do naszego 

miasta” – powiedział Krzysztof Szymborski, prezes zarządu Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego 

BCT.  

 

Do drugiej edycji maratonu zaproszonych zostało kilkudziesięciu najlepszych zawodników z całego 

świata. Z plaży na Helu wystartuje najlepsza piętnastka, która zostanie wyłoniona spośród 

nadesłanych zgłoszeń pod koniec lipca. Choć chęć udziału zadeklarowało już ponad piętnastu 

zawodników, zapisy trwają do 23 lipca. Meta zawodów będzie wyznaczona na plaży miejskiej  

w Gdyni, gdzie kibice oraz turyści będą mogli podziwiać finiszujących maratończyków i korzystać  

z atrakcji przygotowanych dla nich przez organizatorów.  

 

Dotychczas zarejestrowali się m.in. Bułgar Petar Stoychev - mistrz świata 2011 w wyścigu na 25 

kilometrów,  Benjamin Konschack - mistrz Niemiec 2011 na 25 km, Australijczyk Trent Grimsey - 

zwycięzca prestiżowych zawodów King and Queen of the Sea rozegranych w Rio de Janeiro w 2011 

roku oraz wicemistrz świata na dystansie 25 km z 2009 roku, Pilar Geijo - kobieta roku 2011  

w klasyfikacji FINA World Open Water Swimming i inni.  

 

„W zawodach BCT Gdynia Marathon wezmę udział po raz pierwszy. Akwen jest wymagający,  

a konkurencję stanowi światowa czołówka. Mimo niewielkiej liczby zawodników zapowiada 

się emocjonujący wyścig. Mam nadzieję, że impreza ta wpisze się na stałe do kalendarza światowych 

maratonów pływackich.” – powiedział Trent Grimsey.  

 

Pływacy pokonają stylem dowolnym odległość ponad 18 kilometrów a najszybsi z nich powinni 

zakończyć wyścig przed upływem trzech godzin. Przeznaczona dla zwycięzców pula nagród wynosi  

w tym roku aż 28 000 USD. Z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne maraton odbędzie  

się między 24 a 26 sierpnia w najdogodniejszym dla tego typu przedsięwzięć dniu. 

 



 

  

 

 

 

„Drugi rok z rzędu patronem maratonu jest Prezydent Gdyni – Pan Wojciech Szczurek. W tym roku  

po raz pierwszy patronatami objęli wydarzenie również Miasto Hel oraz Polski Związek Pływacki. 

Otrzymaliśmy także list poparcia z Kancelarii Prezydenta RP.” – powiedziała Dagmara Łuczka, rzecznik 

prasowy BCT GDYNIA MARATHON. Zawody będą zabezpieczone zgodnie z najwyższymi światowymi 

standardami jeden do jednego, co oznacza, że każdego zawodnika będzie zabezpieczać jedna łódź,  

w której znajdzie się ratownik, sędzia oraz trener.  

 

Współorganizatorami maratonu są Urząd Miasta Gdyni, Urząd Miasta Hel, jednostka Formoza RIB  

oraz firma Arena. 

 

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: TVN Meteo, Dziennik Bałtycki, Radio Gdańsk, 

Trójmiasto.pl. oraz Namiary na Morze i Handel. 

 

Więcej informacji: 

 

Dagmara Łuczka 

PR Specialist 

Sales & Marketing Department 

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 to największy, najlepiej wyposażony i najstarszy terminal 

kontenerowy w Polsce. 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 2010 

roku BCT był współorganizatorem „Obywatelskiego Kontenera Kultury”, gdzie w kontenerze 

przekształconym w galerię sztuki zbierano podpisy dla „Paktu dla Kultury”. Od 2011 Bałtycki Terminal 

Kontenerowy jest partnerem regat ShipCup oraz organizatorem maratonów pływackich na Zatoce 

Gdańskiej.  

mailto:dluczka@bct.gdynia.pl
http://www.bctgdyniamarathon.com/
https://www.facebook.com/KochamPlywanieBCTGdyniaMarathon

