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INFORMACJE DLA MEDIÓW 

 

BIURO PRASOWE 

Biuro Prasowe będzie zlokalizowane w sali konferencyjnej na Stadionie Miejskim w Gdyni. 

GODZINY OTWARCIA 

Sobota, 26 czerwca, w godz. 11:00 – 14:00 

Niedziela, 27 czerwca, w godz. 6:30 – 15:00 

KONTAKT DLA MEDIÓW 

Łukasz Maleszewski  

Rzecznik prasowy Gran Fondo Gdynia 2021 

tel.: +48 791 468 288  

e-mail: lukasz.maleszewski@sportevolution.pl 

OGÓLNE ZASADY 

Przedstawiciele mediów muszą stawić się w Biurze Prasowym w celu odbioru akredytacji.  

O akredytacje można wystąpić za pośrednictwem strony internetowej: 

https://accredito.com/pl/sport-evolution.  

Akredytowani dziennikarze są uprawnieni do korzystania z Biura Prasowego oraz uzyskują dostęp do 

stref dozorowanych. 

DZIEŃ ZAWODÓW 

W dniu zawodów w Strefie Mety akredytowani dziennikarze winni przebywać tylko i wyłącznie w 

wyznaczonych miejscach. 

Przedstawiciele mediów powinni stosować się do poleceń obsługi. Dziennikarze bez akredytacji nie 

mogą przebywać w Strefie Mety. 

STRONA INTERNETOWA 

Oficjalna strona internetowa Gran Fondo Gdynia dostępna jest pod adresem www.gfseries.pl. 

Zachęcamy również do śledzenia nas na Facebooku i Instagramie. 

WYNIKI NA ŻYWO 

Wyniki Gran Fondo Gdynia można śledzić na żywo na stronie www.wyniki.datasport.pl, skąd będzie 

również można pobrać klasyfikację końcową. 

 

mailto:lukasz.maleszewski@sportevolution.pl
https://accredito.com/pl/sport-evolution
https://www.gfseries.pl/pl
http://www.wyniki.datasport.pl/
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INFORMACJE OGÓLNE 

 

DŁUGOŚĆ TRAS: 
Family Fondo – 24 km 
Medio Fondo – 77 km 
Gran Fondo – 120 km 
 
MIEJSCE STARTU I METY: 

Gdynia, ul. Olimpijska (w sąsiedztwie Stadionu Miejskiego) 

GODZINA STARTU: 
Start wyścigu dla wszystkich dystansów odbędzie się w niedzielę, 27 czerwca: 
- godz. 7:00 – Gran Fondo 
- godz. 7:05 – Medio Fondo 
- godz. 7:10 – Family Fondo 
  
LIMITY CZASU: 
Family Fondo – 2 h 
Medio Fondo – 4 h 
Gran Fondo – 7 h 
 
OGRANICZENIA WIEKOWE 
W zawodach głównych (Gran Fondo / Medio Fondo) mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. 
Family Fondo jest otwarte dla każdego w wieku 13 lat i więcej, ale osoby niepełnoletnie muszą 
uczestniczyć w wyścigu pod opieką osoby dorosłej. 
 
LICZBA ZAREJESTROWANYCH ZAWODNIKÓW: 

Wyścig główny: ~500 

Gran Fondo Kids: ~50 

GRAN FONDO KIDS 

Wyścigi dla dzieci odbędą się na dystansach od 1000 do 3000 metrów na pętli wokół Stadionu 

Miejskiego. Zawody są przeznaczone dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. 

Zawody zostaną rozegrane w sobotę 26 czerwca w godz. 12:00 – 13:00. 
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PROGRAM IMPREZY 

 

Sobota, 26 czerwca 2021 

11:00 - 20:00 Godziny otwarcia biura zawodów i Bike Expo (Hala Gier GCS, ul. Olimpijska 5/9) 

 

 

11:00 - 20:00 Godziny otwarcia Mobilnego Muzeum Rowerów (Parking GCS) 

10:30 - 20:30 Godziny otwarcia depozytu rowerowego (Parking GCS) 

12:00 Gran Fondo Kids – ok. 3000m (ul. Olimpijska) 

12:20 Gran Fondo Kids – ok. 2500m (ul. Olimpijska) 

12:35 Gran Fondo Kids – ok. 1500m (ul. Olimpijska) 

12:50 Gran Fondo Kids – ok. 1000m (ul. Olimpijska) 

13:30 Dekoracje Gran Fondo Kids (Parking GCS) 

Niedziela, 27 czerwca 2021 

6:00 – 14:00 Godziny otwarcia depozytu (Hala Lekkoatletyczna GCS, ul. Olimpijska 5/9) 

6:00 Otwarcie stref startowych (ul. Olimpijska) 

7:00 Start – Gran Fondo (ul. Olimpijska) 

7:05 Start – Medio Fondo (ul. Olimpijska) 

7:10 Start – Family Fondo (ul. Olimpijska) 

7:30 – 14:00 Godziny otwarcia depozytu rowerowego (Parking GCS) 

9:00 – 14:00 Godziny otwarcia Bike Expo (Hala Gier GCS, ul. Olimpijska 5/9) 

9:00 – 14:00 Godziny otwarcia Mobilnego Muzeum Rowerów (Parking GCS) 

~ 8:10 Pierwszy zawodnik na mecie – Family Fondo (ul. Olimpijska) 

~ 9:10 Pierwszy zawodnik na mecie – Medio Fondo (ul. Olimpijska) 

~ 10:10 Pierwszy zawodnik na mecie – Gran Fondo (ul. Olimpijska) 

11:30 Dekoracje zwycięzców – Open (Parking GCS) 

12:30 Dekoracje zwycięzców – kat. wiekowe (Parking GCS) 

14:00 Zakończenie imprezy (Parking GCS) 
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TRASY GRAN FONDO GDYNIA 
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MIASTECZKO IMPREZY – PLAN SYTUACYJNY 

 

Zarówno start, jak i meta Gran Fondo Gdynia 2021 będą zlokalizowane na ulicy Olimpijskiej, w 

sąsiedztwie Stadionu Miejskiego. Tam też, stanie miasteczko imprezy, w którym znajdą się m.in. biuro 

zawodów, Bike Expo, depozyty, serwis rowerowy czy strefa cateringowa.  

Plan sytuacyjny miasteczka Gran Fondo Gdynia przedstawiamy poniżej. 
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GRAN FONDO SERIES 

 

Od tego roku najszybciej rozwijająca się polska impreza szosowa dla amatorów wraca i to nie jako 

pojedynczy wyścig, a cykl dwóch eventów w Gdyni i Poznaniu. Czas na Gran Fondo Series! 

W 2018 roku pasjonaci szosowej rywalizacji pierwszy raz ścigali się w zawodach Gran Fondo Gdynia. 

Debiutancka edycja przyciągnęła na start ponad 300 kolarzy, którzy mieli do wyboru dwie 

malownicze trasy prowadzące przez Kaszuby. Rok później frekwencja wzrosła prawie czterokrotnie! 

Peleton kolarzy w charakterystycznych koszulkach liczył niemal 1200 osób. Niestety, pandemia 

koronawirusa uniemożliwiła organizację zawodów w 2020 roku, na które było zapisanych już ponad 

1800 kolarzy. 

Powrót ze zdwojoną siłą! 

Pod szyldem Gran Fondo Series odbędą się w tym roku dwa wyścigi:  

 Gran Fondo Gdynia – 27 czerwca 2021; 

 Gran Fondo Poznań – 12 września 2021. 

Gran Fondo Poznań 

Już 12 września wyścig z cyklu Gran Fondo Series zadebiutuje w Wielkopolsce. Po raz pierwszy 

kolarze będą więc mieli okazję wystartować w Poznaniu na szybkiej i płaskiej trasie.  

Miasteczko kolarskie zlokalizowane będzie w sąsiedztwie Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej.  

Dla uczestników Gran Fondo Poznań, tradycyjnie przygotowano trzy dystanse: Gran Fondo (124 km), 

Medio Fondo (65 km) oraz Family Fondo (30 km). W programie zawodów znajdą się też krótkie 

wyścigi dla najmłodszych, czyli Gran Fondo Kids.  

W trakcie kolarskiego weekendu w stolicy Wielkopolski, nie zabranie oczywiście Bike Expo oraz 

muzeum zabytkowych rowerów. 

Więcej informacji: www.gfseries.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gfseries.pl/pl
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O GRAN FONDO GDYNIA 

 

Gran Fondo Gdynia to wyścig kolarski dla amatorów. W tym roku uczestnicy mają  

do wyboru aż trzy dystanse dystanse: gran fondo (120 km) i medio fondo (77 km) oraz family fondo 

(24 km).  

Trasa wiedzie po malowniczych Kaszubach, zaś start i meta są usytuowane na ulicy Olimpijskiej, w 

sąsiedztwie obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu. 

„Wyścig z morza i marzeń” – bo tak brzmi hasło zawodów - jest w pełni bezpieczny, gdyż na czas 

przejazdu zawodników cała trasa zostanie całkowicie wyłączona z ruchu drogowego – tak, by bez 

problemu popłynęła biało-turkusowa fala kolarzy w jednakowych, profesjonalnych koszulkach 

kolarskich. 

Gran Fondo Gdynia ma również wydźwięk społeczny i charytatywny. Imprezie towarzyszy:  

 kampania społeczna „Ktoś czeka na mnie w domu”, promująca bezpieczne wyprzedzanie 
rowerzystów przez kierowców samochodów, z zachowaniem 1,5-metrowego odstępu 

 w ramach akcji prowadzona jest również zbiórka pieniędzy na rehabilitację Katarzyny Konwy 
oraz Rity Malinkiewicz, kolarek, które w czerwcu ubiegłego roku, cudem przeżyły wypadek 
podczas swojego treningu 

Celem wydarzenia jest też promocja jazdy na rowerze wśród najmłodszych, dlatego też w przededniu 

głównego wyścigu, wokół Stadionu Miejskiego, odbędą się zawody Gran Fondo Kids. Dostępne będzie 

również miasteczko rowerowe, Bike Expo oraz Mobilne Muzeum Rowerów. 
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WYNIKI - 2018 

 

Zwycięzcą pierwszej edycji Gran Fondo Gdynia (dystans 134 km) został Tobiasz Kulikowski, który 

finiszował z czasem 3 godzin, 28 minut i 20 sekund. W sprinterskim pojedynku pokonał na ostatnich 

metrach Chilijczyka Nestora Salinasa i ostatecznie trzeciego na mecie, Szymona Kufla. 

 

 

W rywalizacji kobiet najszybsze okazały się reprezentantki zza naszej wschodniej granicy. Rosjanka 

Viktoria Bolshakova z dużą przewagą dojechała do mety w czasie 3:40:20. Drugie miejsce przypadło 

Ukraince Svitlanie Chebanenko, a na najniższym stopniu podium stanęła najszybsza z Polek, Monika 

Sawa. 
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WYNIKI – 2019 

 

W drugiej edycji zawodów najszybszym kolarzem, który pokonał dystans Gran Fondo (134 km) okazał 

się Daniel Majkowski, który po zaciętym pojedynku finiszował z czasem 3 godziny, 21 minut oraz 17 

sekund, wyprzedzając drugiego na mecie Krzysztofa Paterka. Na trzeciej pozycji dojechał Marek 

Maciejewski ze stratą 2 minut i 45 sekund do zwycięzcy. 

 

 

Wśród kobiet triumfowała Monika Szotowicz, z czasem 3:44:06. Drugie miejsce zajęła Magdalena 

Chmielewska, która na Skwerze Kościuszki zameldowała się 2 minuty i 19 sekund po zwyciężczyni. Na 

najniższym stopniu podium stanęła Karolina Kukuła (3:48:19) 
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UCZESTNICY - STATYSTYKI
 

 

 

Liczba zapisanych uczestników: 494   

 

 

 

Podział procentowy uczestników wg płci:  

 

 

 

 

 

 

 

 

NARODOWOŚCI LICZBA ZAREJESTROWANYCH WG. KRAJU 

POLSKA 480 

HOLANDIA 4 

NIEMCY 3 

UKRAINA 2 

LITWA 2 

MALTA 1 

WLK. BRYTANIA 1 

WŁOCHY 1 

NARODOWOŚCI: 8 494 

 

NAJSTARSZY MĘŻCZYZNA NAJSTARSZA KOBIETA 

72 lata 68 lat 
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GRAN FONDO KIDS 

 

Do udziału w Gran Fondo Kids zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Wyścigi odbędą 

się na dystansach od 1000 do 3000 metrów na pętli wokół Stadionu Miejskiego w Gdyni. 

Uczestnicy zawodów otrzymają na mecie pamiątkowy medal, a dla najlepszych chłopców i dziewcząt 

w swoich kategoriach wiekowych przygotowaliśmy puchary i nagrody rzeczowe. 

Zawody zostaną rozegrane w sobotę 26 czerwca br., w przededniu wyścigów dla dorosłych. 

 

 



GRAN FONDO GDYNIA 2021 

14 | S t r o n a  

PAKIET STARTOWY 

 

Pakiet startowy każdego uczestnika dystansu Gran Fondo oraz Medio Fondo zawiera: 

 profesjonalną koszulkę kolarską Gran Fondo Series, 

 medal na mecie, 

 ubezpieczenie NNW, 

 numery startowe, 

 napoje i owoce na punktach odżywczych, 

 kupon na posiłek w lokalnych restauracjach, 

 broszurę zawodniczą (Racebook) Gran Fondo Gdynia, 

 kupon na 30 dni do aplikacji Kinomap, 

 napoje: Cisowianka, Red Bull, Lech Free, 

 posiłek od CityDiet (na mecie) 
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KTOŚ CZEKA NA MNIE W DOMU – AKCJA SPOŁECZNA 

 

Wcześniejsze edycje akcji odbiły się szerokim echem w środowisku kolarskim, ale problem nadal 
wymaga nagłośnienia. Dlatego organizatorzy Gran Fondo Gdynia postanowili ponownie 
przypomnieć zasady bezpiecznego wyprzedzania rowerzystów, by nie dochodziło do 
nieszczęśliwych wypadków. 

- W ramach kampanii społecznej „Ktoś czeka na mnie w domu” Gran Fondo Gdynia, apelujemy do 
kierowców, by zachowywali bezpieczną odległość – 1,5 metra – z jaką należy wyprzedzać 
rowerzystów – zaznacza Łukasz Maleszewski, rzecznik prasowy Gran Fondo Series. – Dzięki temu 
znacząco może zmniejszyć się liczba tragicznych wypadków z udziałem rowerzystów. Zachęcamy też 
samych użytkowników „dwóch kółek”, by nie zajmowali całej szerokości jezdni, pamiętali o 
elementach odblaskowych zwłaszcza po zmierzchu oraz nie jeździli ze słuchawkami w uszach – 
apeluje rzecznik zawodów. 

  

Wzorem poprzedniej edycji, również w tym roku kampanii „Ktoś czeka na mnie w domu” towarzyszy 
akcja charytatywna. W ubiegłym sezonie zbieraliśmy pieniądze na rehabilitację Ryszarda 
Szurkowskiego, wybitnego kolarza, który uległ wypadkowi podczas zawodów. Dzięki wpłatom 
uczestników Gran Fondo Gdynia udało się zebrać ponad 12 tysięcy złotych.  

Tym razem celem akcji charytatywnej jest wsparcie Katarzyny Konwy oraz Rity Malinkiewicz, 

kolarek, które cudem przeżyły wypadek podczas swojego treningu. W czerwcu ubiegłego roku obie 

zawodniczki, prawidłowo poruszając się po drodze publicznej, zostały staranowane przez 

nadjeżdżający z przeciwka samochód. Przeżyły, ale ich powrót do zdrowia wymaga długotrwałej oraz 

bardzo kosztownej rehabilitacji. Zarówno Kasia, jak i Rita to prawdziwe pasjonatki „dwóch kółek”, 

niezwykle sympatyczne, utalentowane i bardzo lubiane w środowisku kolarskim. Ritę Malinkiewicz na 

pewno kojarzą uczestnicy poprzedniej edycji Gran Fondo Gdynia, bowiem, choć sama nie startowała, 

to była jedną z fizjoterapeutek i pomagała wielu uczestnikom zawodów. Teraz Kasia i Rita liczą na 

Waszą pomoc. 

Apelujemy do wszystkich o pomoc i wsparcie dla Kasi i Rity! Pieniądze można wpłacać bezpośrednio 

podczas rejestracji na Grand Fondo Poznań. 

https://slotmarket.pl/event/details/321/gran-fondo-pozna
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MOBILNE MUZEUM ROWERÓW! 

 

Wyjątkowa ekspozycja rowerów prezentująca historię „dwóch kółek” będzie dodatkową atrakcją 

kolarskiego miasteczka podczas Gran Fondo Gdynia. Przez dwa dni, w trakcie zawodów, na 

parkingu GCS, będzie można bezpłatnie zwiedzać Mobilne Muzeum Rowerów. 

Rywalizacja na malowniczej i pagórkowatej trasie po Kaszubach to nie jedyne atrakcje zawodów 

kolarskich dla amatorów – Gran Fondo Gdynia. Przez dwa dni, dla wszystkich chętnych, będzie 

możliwość poznania historii roweru, dzięki niezwykłym eksponatom prezentowanym w muzeum. 

 

- W przygotowanej przez nas wystawie zaprezentujemy historię roweru na przestrzeni blisko 100 lat –

 mówi Łukasz Wykrota z Mobilnego Muzeum Rowerów. – Najstarszy eksponat będzie pochodził z lat 

dwudziestych, będą też rowery z lat trzydziestych oraz powojenne z okresu od lat sześćdziesiątych do 

lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W naszych zbiorach są zarówno rowery dziecięce, 

turystyczne oraz oczywiście sportowe, tak więc zwiedzający zobaczą cały przekrój jednośladów z 

dawnych lat. Dla niektórych będzie to też okazja do sentymentalnego powrotu do czasów dzieciństwa 

oglądając takie polskie rowery, jak kultowy Wigry 3, Pelikan albo Reksio – podkreśla Łukasz Wykrota. 

Mobilne Muzeum Rowerów będzie jedną z dodatkowych atrakcji wyścigów Gran Fondo Series. Przez 

dwa dni w miasteczkach kolarskich zlokalizowanych przy ul. Olimpijskiej w Gdyni, będzie można 

bezpłatnie zobaczyć prawdziwe „perełki”. 

- Jednym z wielu atrakcyjnych eksponatów będzie na pewno rower wojskowy marki Łucznik, który był 

produkowany od 1935 roku aż do wybuchu II wojny światowej – mówi Łukasz Wykrota. – Rower jest 

wyposażony w replikę karabinu Mauser. Jest to bardzo ciekawy i rzadko spotykany eksponat 

historyczny, który z pewnością przypadnie wielu zwiedzającym do gustu – dodaje przedstawiciel 

Mobilnego Muzeum Rowerów. 

Mobilne Muzeum Rowerów będzie towarzyszyć rywalizacji kolarskich amatorów 26 i 27 czerwca br., 

podczas Gran Fondo Gdynia. Muzeum będzie dostępne w godz. 11:00 – 20:00 (sobota) oraz 09:00 – 

14:00 (niedziela). 
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CIEKAWOSTKI GRAN FONDO GDYNIA 

 

 Gran Fondo Gdynia to wyścig dla amatorów, ale może się zdarzyć, że w gronie uczestników 

rywalizacji spotkacie znaną osobę. Może to być aktorka lub aktor (naszymi ambasadorami 

byli Joanna Jabłczyńska i Jakub Wesołowski), może to być również utytułowany sportowiec. 

W Gran Fondo Gdynia 2021 wystartują byli znakomici kolarze zawodowi: Piotr Wadecki oraz 

Cezary Zamana, którzy postanowili sprawdzić malowniczą i pagórkowatą trasę po Kaszubach. 

 Red Bull – partner klasyku kolarskiego dla amatorów Gran Fondo Gdynia jest fundatorem 

nagrody dla zwycięzcy premii lotnej. Zawodnik, który osiągnie najkrótszy czas przejazdu 

wyznaczonego odcinka trasy Gran Fondo Gdynia zostanie zaproszony na co-drive z Jakubem 

Przygońskim, kierowcą rajdowym, czwartym zawodnikiem Rajdu Dakar 2019. Co-Drive jest to 

jazda na prawym fotelu pilota w rajdowym aucie. Uczestnicy co-drive'u mają niepowtarzalną 

okazję ekstremalnego rajdowego przejazdu po zamkniętym, odpowiednio zabezpieczonym 

odcinku drogi lub profesjonalnym torze wyścigowym. 

 Oficjalny sklep Gran Fondo Gdynia to miejsce, w którym można uzupełnić swoją kolekcję o 

unikatowe produkty z logo Gran Fondo Series. W sprzedaży, oprócz oczywiście 

profesjonalnego stroju kolarskiego składającego się z wysokiej jakości koszulki i spodenek, 

znajdują się takie rzeczy jak bidon, czapeczka kolarska, ale również kieliszki sygnowane logo 

Grand Fondo Series. To wszystko i wiele więcej jest dostępne pod 

adresem: www.sklepgfseries.pl lub zapraszamy do naszego punktu stacjonarnego 

podczas Bike Expo do Hali Gier GCS przy ul. Olimpijskiej 5/9. W sobotę w godz. 11:00 - 20:00, 

a w niedzielę w godz. 9:00 - 14:00. 

 Gran Fondo Gdynia to najszybciej rozwijający się wyścig kolarski dla amatorów w Polsce. W 

pierwszej edycji wystartowało 350 osób, ale już rok później trasę pokonało prawie 1200 

kolarzy. Wyścig w 2020 roku miał być frekwencyjnym rekordem, na listach startowych było 

1850 zawodników. Niestety pandemia COVID-19 zmusiła organizatorów do odwołania 

rywalizacji i przeniesienia jej na 2021 rok. Zawodnicy wzięli za to udział w dwóch edycjach 

zawodów wirtualnych – Gran Fondo Gdynia VR. W tym roku wracamy do realnego ścigania 

po Kaszubach, a chęć udziału zadeklarowało prawie 500 kolarzy. To plasuje Gran Fondo 

Gdynia na czele zestawienia największych imprez kolarskich w Polsce w pierwszym półroczu 

2021. 

 Już 12 września amatorskie wyścigi kolarskie zawitają do stolicy Wielkopolski. Na Gran Fondo 

Poznań jest już zarejestrowanych ponad 500 zawodników. Podobnie jak w Gdyni do wyboru 

są trzy dystanse: Gran Fondo, Medio Fondo oraz Family Fondo i gwarancja szybkiej, płaskiej 

trasy. Rejestrować można się na portalu SlotMarket.pl. 

 

 

 

 

https://sklepgfseries.pl/
https://www.slotmarket.pl/event/details/321/gran-fondo-pozna
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COVID-19 

 

Przypominamy, ze wyścig Gran Fondo Gdynia 2021, z uwagi na trwającą nadal pandemię i aktualnie 

obowiązujące przepisy prawne, organizowany jest z zachowaniem określonych procedur z zakresu 

reżimu sanitarnego. Bardzo prosimy o stosowanie się do poleceń i rekomendacji w tym zakresie w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno zawodnikom, jak i kibicom oraz wolontariuszom i 

obsłudze imprezy. 

 

Regulacje dotyczące COVID-19 

 Przestrzegamy przepisów i rekomendacji związanych z COVID-19 aktualnie obowiązujących 

na terenie Polski w odniesieniu do obiektów zamkniętych i terenów na świeżym powietrzu. 

 Prosimy o zachowanie dystansu społecznego - minimum 1,5m. 

 Maseczki zakrywające usta i nos obowiązkowe w obiektach zamkniętych (np. biuro zawodów, 

Expo, Mobilne Muzeum Rowerów). 

 Harmonogram startu do wyścigów został opracowany na bazie aktualnych przepisów dot. 

maksymalnej liczby zawodników w jednej grupie startowej oraz statystyk dot. procentu 

zaszczepionych zawodników na bazie ankiety przeprowadzonej przed wyścigiem. Osoby 

zaszczepione nie są wliczane do obowiązującego limitu zawodników. 

 Prosimy o dezynfekcję rąk przy wejściu/wyjściu do newralgicznych stref na imprezie (np. 

biuro prasowe). W miejscach tych będą rozlokowane dystrybutory z płynem do dezynfekcji. 

 Posiłki napoje dla uczestników (również na trasie) będą wydawane w hermetycznie 

zamkniętych opakowaniach 
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MIEJSCE NA NOTATKI 
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