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 Wspólnie z Gminą Lubomino, oraz stowarzyszeniem „Lubimy Lubomino” organizujemy w 
roku 2016 kolejną V jubileuszową edycję wyścigu kolarskiego pod nazwą „Pierścień Tysiąca Je-
zior”. 

 Jest to amatorski wyścig kolarski, którego trasa przebiega przez tereny Warmii, Mazur, oraz części 
Podlasia. Zawodnicy mają do pokonania dystans 610km w systemie non stop. Jedynym wsparciem 
dla zawodników na trasie jest pomoc na punktach kontrolno-żywnościowych, które organizowane 
są, co około 50-70 km. Nagrodą dla zawodników jest satysfakcja z przejechanego dystansu oraz 
pamiątkowy okolicznościowy medal z imieniem nazwiskiem i czasem przejazdu. 
 W każdym roku pojawia się na starcie cała elita najlepszych ultra maratończyków. Wśród 
nich jest rekordzista Guinnessa w jeździe 24- godzinnej, są zwycięzcy Bałtyk Bieszczady Tour 
1008km, oraz Liderzy Pucharu Polski w Maratonach szosowych. 
W roku 2015 relacje z naszej imprezy przeprowadzała TV Olsztyn oraz TV Białystok które w roku 
2016 ponownie objęły naszą imprezę patronatem medialnym. W roku 2016 realizujemy też 
transmisję internetową pozycji online na żywo 100% zawodników. Zawierała będzie ona aktuali-
zację wszystkich zawodników będących na trasie, oraz bardzo rozbudowaną informację o czasach 
przejazdu, czasów dotarcia do punktów. 

Wyścig Pierścień Tysiąca Jezior jest jednocześnie sprawdzianem i kwalifikacją przed odby-
wającym się 08.2016 ultramaratonem kolarskim Bałtyk-Bieszczady Tour 1008km non stop. Świ-
noujście - Ustrzyki Górne. Zwycięzca Pierścienia Tysiąca Jezior w edycji 2015 jest jednocześnie 
zwycięzcą i rekordzistą Bałtyk Bieszczady Tour 1008km. 
 
 Zwracamy się z prośbą o pomoc w organizacji tegorocznej imprezy. Przewidujemy, że w V 
edycji weźmie udział ok. 130-150 zawodników (dokładna ilość będzie znana pierwszego czerwca 
2016r.) Zeszłoroczna organizacja, przyczyniła się do znacznego wzrostu ilości chętnych do tego-
rocznej edycji. Termin wyścigu to 02-03.07.2016r. 
 
Organizacja punktu kontrolnego (PK GOŁDAP) przedstawia się następująco: 
 

1. Przygotowanie prowiantu – kanapki/bułki słodkie, które zawodnicy mogą zabrać ze sobą 
na kolejny odcinek trasy, woda, napoje, dla każdego z zawodników, ewentualnie owoce, 
baton itp. herbata lub kawa. (w roku 2015 punkt zorganizowany był wzorcowo) 

2. Zawodnicy po przyjeździe na PK w Reszlu otrzymają od zarządzającego punktem kontrol-
nym swoją część prowiantową uzupełnią płyny i udadzą się dalej. 

3. Powiadomienie lokalnych mediów oraz zorganizowanie spotkania na Punkcie - prasa, foto-
graf, TV lokalna itp. Zawodnicy, zwłaszcza Ci przyjeżdżający w dalszej kolejności chętnie 
udzielą wszelkich informacji dla mediów. Materiały dotyczące naszej imprezy będą przez 
nasz dział promocyjny rozsyłane niezależnie od Państwa działań. 

4. Czas działania punktu od godz. 15:00 02.07.2016 do godz. 18.30 02.07.2016 (spodzie-
wany czas przyjazdy pierwszego i ostatniego zawodnika) 

 
 
 



                                    

 
 
W zamian za wsparcie w organizacji oferujemy: 
 

− Zamieszczenie logo miasta/gminy na stronie internetowej, jako organizatora punktu, 
− Logo na głównej stronie w lokalizującym serwisie internetowym imprezy i w materiałach 

promocyjnych wyścigu. 
− Logo na medalu, jako współorganizatora imprezy 
− Na wszystkich plakatach, ulotkach i oficjalnych dokumentach wyścigu 

 
W roku 2015 osobą współpracującym z Państwa strony w Gołdapi przy organizacji punktu w Goł-
dapi był pan. Marek Kuskowski oraz pan Kowalczyk Leszek. 
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