PROGRAM
Sobota, 11.09.2021
10:00 - 20:00

Godziny otwarcia biura zawodów i Bike Expo

10:30 - 20:30

Godziny otwarcia depozytu rowerowego

12:00

Gran Fondo Kids - 3600 m

12:20

Gran Fondo Kids - 2700 m

12:35

Gran Fondo Kids - 1800 m

12:50

Gran Fondo Kids - 900 m

13:30

Dekoracje Gran Fondo Kids

Niedziela, 12.09.2021
7:00 - 8:30
7:00
8:00 - 15:00

Zostawianie rzeczy w depozycie
Otwarcie stref startowych
Godziny otwarcia depozytu rowerowego

8:00

Start - Gran Fondo

8:15

Start - Family Fondo

8:30

Start - Medio Fondo

~ 9:00
9:00 - 16:00
~ 9:56
~ 10:25

Pierwszy zawodnik na mecie - Family Fondo
Godziny otwarcia Bike Expo
Pierwszy zawodnik na mecie - Medio Fondo
Pierwszy zawodnik na mecie - Gran Fondo

12:00

Dekoracje zwycięzców - Open (Gran / Medio Fondo)

13:00

Dekoracje zwycięzców - kat. wiekowe (Gran / Medio Fondo)

~ 13:30
15:00

Ostatni zawodnik na mecie
Zakończenie imprezy
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INFORMACJE OGÓLNE

GRAN FONDO

MEDIO FONDO

FAMILY FONDO

TERMIN
ZAWODÓW

12.09.2021

12.09.2021

12.09.2021

GODZINA
STARTU

8:00

8:30

8:15

TRASA

113 km

67 km

30 km

LIMIT CZASU

6h

4h

2h

START

ul. Ptasia
k. Stadionu Miejskiego

ul. Ptasia
k. Stadionu Miejskiego

ul. Ptasia
k. Stadionu Miejskiego

META

ul. Bułgarska
k. Stadionu Miejskiego

ul. Bułgarska
k. Stadionu Miejskiego

LIMIT
UCZESTNIKÓW

1000

1000

1000

LIMIT WIEKU

18 lat

18 lat

13 lat

BIURO
ZAWODÓW

11.09.2021, 10:00 - 20:00

11.09.2021, 10:00 - 20:00

ul. Bułgarska
k. Stadionu Miejskiego

11.09.2021, 10:00 - 20:00
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DOZWOLONE TYPY ROWERÓW
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BIURO ZAWODÓW
STADION MIEJSKI
UL. BUŁGARSKA 17, 60-320 POZNAŃ
11.09.2021, 10:00 - 20:00

W dniu 12.09.2021 (niedziela) biuro zawodów będzie nieczynne.

Do odebrania pakietu startowego niezbędne jest:
przedstawienie dokumentu tożsamości (dowód osobisty
lub paszport), w celu weryfikacji podanych w zgłoszeniu
danych.
okazanie, w celu zeskanowania, kodu QR (na urządzeniu
mobilnym lub wydruku), otrzymanego na maila podanego
podczas rejestracji.

W przypadku w pełni zaszczepionych Zawodników zachęcamy
także do pobrania aplikacji mObywatel, która umożliwia
okazanie potwierdzenia tego statusu.
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EXPO / OFFICIAL MERCHANDISE STORE
Expo Gran Fondo Poznań oraz Official Merchandise Store
zlokalizowane będą na Stadionie Miejskim, ul. Bułgarska 17
60-320 Poznań
Godziny otwarcia:
•

sobota, 11 września 10:00 – 20:00

•

niedziela, 12 września 9:00 – 16:00

W Official Merchandise Store 11-12 września dostępna będzie
całość asortymentu sklepu internetowego sklepgfseries.pl
Na miejscu będzie można kupić lifestylową kolekcję kolarską
oraz inne produkty, takie jak kawa, wina, kaski, zapinki, bidony,
torby podsiodłowe, zestawy naprawcze do opon, sakwy i inne.

WELCOME BANQUET
Każdy Zawodnik Gran Fondo Poznań otrzyma w pakiecie monetę,
którą od soboty 11 września do niedzieli 12 września będzie
mógł wymienić na posiłek ze specjalnego menu w punkcie
gastronomicznym Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej 17 w
Poznaniu.
Istnieje możliwość dokupienia usługi Welcome Banquet dla
osoby towarzyszącej, on-line za pośrednictwem
slotmarket.pl oraz stacjonarnie w merchandise store.
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DEPOZYT RZECZOWY
Depozyt ogólny będzie zlokalizowany na Stadionie Miejskim w
Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 17.
Będzie czynny w niedzielę 12.09.2021 od 7:00 do 8:30, dla
Zawodników, którzy będą chcieli skorzystać z niego przed
startem.
Rzeczy będą przyjmowane wyłącznie w workach
wydawanych w depozycie. Po zawodach będzie można
odebrać je w tym samym miejscu do godziny 15:00.

DEPOZYT ROWEROWY
Depozyt rowerowy to dozorowane przez ochronę miejsce przy
biurze zawodów, przy Stadionie Miejskim, w którym nieodpłatnie
możesz zostawić rower przed i po wyścigu.
Czynny będzie w sobotę 11.09.2021 od 10:30 do 20:30 i w
niedzielę 12.09.2021 od 8:00 do 15:00.
Możesz skorzystać z niego w sobotę podczas odbioru pakietu
startowego. Nie będzie możliwości wejścia z rowerem na teren
biura zawodów i expo.
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Po dotarciu na metę zawodnicy zjeżdżają w ulicę Ptasią, a następnie na parking A2, na którym
będzie umiejscowiona strefa depozytowa.
Medale wydawane są w bramie wjazdowej na parking, a napoje i jedzenie w miasteczku
rowerowym (przy scenie).
Po zakończonym wyścigu na teren miasteczka wchodzimy bez rowerów.
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NUMERY STARTOWE

W pakiecie, który odbierzesz w Biurze Zawodów, otrzymasz dwa
numery startowe.
Mniejszy z nich, z chipem, przymocuj do przodu kierownicy roweru
za pomocą dołączonych zipów.
Upewnij się, że zipy zamontowane są dobrą stroną i mocno
trzymają numer.
Większy z nich przyczep na plecach swojej koszulki startowej
Gran Fondo Poznań.
Pamiętaj, by umieścić go w sposób, który nie utrudni wyciągania z
kieszonki rzeczy potrzebnych w trakcie wyścigu.

Umieszczenie numerów startowych w wyżej wymieniony sposób jest
obowiązkowe.
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PUNKTY CUT OFF

Na trasie wyznaczamy 2 punkty limitu czasowego tzw. cut off:
30 km Grzebienisko godz. 9:45
Zawodnicy z dystansu Gran Fondo, którzy dojadą do tego punktu po
upływie limitu czasu, będą kierowani na trasę Medio Fondo.
85 km Wilkowo godz. 12:00
Zawodnicy z dystansu Gran Fondo, którzy dojadą do tego punktu po
upływie limitu czasu, będą dyskwalifikowani i od tego momentu muszą się
stosować do przepisów ruchu drogowego.

Zawodnicy z dystansu Gran Fondo, którzy przekroczą czas na
pierwszym punkcie cut off (30km), otrzymają status DNF, oznaczający
nieukończenie zawodów.
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PUNKTY ODŻYWIANIA
Na trasie Gran Fondo Poznań znajdować się będą punkty nawadniania i odżywiania:
3 bufety na trasie Gran Fondo (~30 km, ~55 km, ~82 km)
1 bufet na trasie Medio Fondo (~30 km)
Usytuowane będą w miejscowościach:
Grzebienisko
Pakosław
Wilkowo
Bufety na trasie będą zawierać różne produkty, tak aby każdy kolarz mógł wybrać
najlepszą dla siebie w danym momencie opcję. Na stołach znajdą się: woda, napoje
izotoniczne, owoce. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Zawodników wszystkie
produkty będą wydawane w hermetycznie zamkniętych opakowaniach. Za strefą
bufetu znajdzie się strefa toaletowa, a około 50 m dalej kosze na odpady.

SAG
Po trasach Gran Fondo i Medio Fondo będą jeździły samochody SAG, które będą
zbierać kolarzy (wraz z rowerami) nie mogących kontynuować jazdy z powodu np.
defektu.
Zbieranie będzie się odbywać w kolejności zgłoszeń.
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POSIŁEK REGENERACYJNY
W strefie finishera Zawodnicy otrzymają poczęstunek, który
pozwoli uzupełnić wydatek kaloryczny i ugasić pragnienie.
Poczęstunek obejmuje:
lunch box CityDiet
napój izotoniczny
wodę Cisowianka
piwo bezalkoholowe Lech Free
napój energetyczny Red Bull
owoc (banan lub jabłko)

WYNIKI
Wyniki dostępne będą po zawodach na stronie
www.gfseries.pl oraz na www.wyniki.datasport.pl
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CEREMONIA DEKORACJI
ZWYCIĘZCÓW
Ceremonia dekoracji odbędzie się w niedzielę o godzinie
12:00 na scenie przy Biurze Zawodów. Dekoracje kategorii
wiekowych rozpoczną się o godz. 13:00. Nagrody w
poszczególnych kategoriach można odebrać wyłącznie
osobiście w dniu zawodów. Statuetki, które z uzasadnionych
przyczyn nie zostaną odebrane w trakcie dekoracji, będą do
odbioru w biurze Organizatora w Warszawie, do 12
października 2021.
Uwaga! Nieodebrane statuetki nie będą wysyłane.

GRAWEROWANIE MEDALU
Osoby, które wykupiły usługę grawerowania medalu, mogą ją
zrealizować na podstawie numeru startowego. Do punktu
grawerowania, znajdującego się na terenie miasteczka
zawodów, należy zgłosić się z numerem startowym oraz
medalem. Usługę można również dokupić w serwisie
slotmarket.pl do czasu zamknięcia rejestracji lub stacjonarnie
w punkcie grawerowania.
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GRAN FONDO KIDS
POZNAŃ

Termin: 11 września 2021 r.
Miejsce: Stadion Miejski Poznań

Harmonogram startów:
12:00
Gran Fondo Kids – dystans 3600 m
12:20
Gran Fondo Kids - dystans 2700 m
12:35
Gran Fondo Kids - dystans 1800 m
12:50
Gran Fondo Kids - dystans 900 m
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DOBRZE WIEDZIEĆ
•

Ze względów bezpieczeństwa, używanie słuchawek w trakcie jazdy jest zakazane.

•

Pamiętaj, aby trzymać się prawej strony drogi przez całą trasę wyścigu.

•
W trakcie zawodów niedozwolone jest popychanie lub fizyczne wspomaganie innego zawodnika oraz
korzystanie z zewnętrznej pomocy.
•
Jeśli jeden z uczestników leży na ziemi i potrzebuję pomocy, mijając go należy się zatrzymać i udzielić
pomocy, chyba, że są już przy nim co najmniej trzy inne osoby. Kontynuacja wyścigu jest możliwa po
przybyciu pomocy medycznej lub po stwierdzeniu, że pomoc nie jest już potrzebna.
•
Bądź uprzejmy i szanuj kolegów na trasie, wolontariuszy, kibiców, obsługę – wszyscy jesteśmy tu dla
siebie i mamy wspólny cel!
•
Pamiętaj, aby wyrzucać śmieci tylko w wyznaczonych miejscach. Jesteśmy przeciwni zaśmiecaniu
środowiska i utrudnianiu jazdy pozostałym kolarzom.
•
Decyzje obsługi medycznej, dotyczące kontynuowania zawodów, są ostateczne i niepodważalne. Nie
należy się im sprzeciwiać.
•
Po trasie Gran Fondo Poznań będzie się poruszał serwis neutralny Shimano. Z trasy będą też zwożone
defekty i zawodnicy (SAG) według kolejności zgłoszeń.
•
Parking dla zawodników (w sobotę oraz niedzielę) będzie zlokalizowany przy Stadionie Miejskim w
Poznaniu (oznaczone na mapie jako parking D1 i D2). Wjazd możliwy tylko od strony ul. Wałbrzyskiej.
W niedzielę, 12 września osoby dojeżdżające na start prosimy o włożenie numeru startowego za przednią
szybę.

Każdy z uczestników zobowiązany jest do:
•

noszenia zapiętego kasku przez cały czas trwania zawodów;

•

startu w oficjalnej koszulce zawodów;

•

przyczepienia numerów startowych we wskazanych przez Organizatora miejscach;

•
noszenia opaski na rękę od momentu odebrania pakietu do zakończenia zawodów (w tym odebrania
roweru i rzeczy z depozytu – w przypadku korzystania z tej usługi);
•

posiadania dętki zamiennej oraz pompki lub nabojów CO2.
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DBAJMY O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO!
Podczas Gran Fondo Poznań należy bezwzględnie stosować się do wszystkich, aktualnie
obowiązujących w Polsce regulacji z zakresu reżimu sanitarnego w przestrzeniach publicznych
- zarówno na świeżym powietrzu, jak i w pomieszczeniach zamkniętych.
Prosimy o utrzymanie dystansu społecznego - sugerowana odległość: min. 1,5m od innych
osób. Należy stosować się do oznaczeń mających na celu utrzymanie dystansu.
W pomieszczeniach zamkniętych - np. biuro zawodów - obowiązuje nakaz noszenia maseczek,
zakrywających usta i nos.
W strefie startu wyścigu, gdzie utrudnione będzie utrzymanie odpowiedniego dystansu między
zawodnikami dostępne będą maseczki wydawane na życzenie zawodnika.
Przy wejściu/wyjściu z biura zawodów, expo, depozytu rowerowego czy innych stref
eventowych, prosimy o dezynfekcję rąk. W tych kluczowych miejscach rozlokowane zostaną
dystrybutory z płynem do dezynfekcji oraz dostępne będą maseczki wydawane na prośbę
zawodnika.
Starty do wyścigów na poszczególnych dystansach odbędą się w grupach nieprzekraczających
500 osób, zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami rządowymi w zakresie liczby
uczestników imprez sportowych na świeżym powietrzu. Do limitu nie wliczają się osoby w
pełni zaszczepione.
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GRAN FONDO POZNAŃ CHECKLIST
SPRAWDŹ CZY WSZYSTKO MASZ!
Kask

Numery startowe (przyczepione do kierownicy i do koszulki)

Koszulka Gran Fondo z pakietu startowego

Bidon z wodą / izotonikiem

Żele, odżywki - ulubione i sprawdzone

Zapasowa dętka

Pompka lub naboje CO2

Maseczka do zasłonięcia nosa i ust podczas przebywania w biurze zwodów etc.

Żel / płyn do dezynfekcji
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