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Drodzy Miłośnicy Kolarstwa,  

mam ogromną przyjemność powitać Was na największym wydarze-
niu kolarskim w 2021 roku - Gran Fondo 2021 Poznań. Cieszę się, 
że impreza na stałe wpisała się w kalendarz imprez naszego miasta. 
Wasz udział jest najlepszym dowodem na to, że poznaniacy kochają 
sport -  nie tylko dopingują najlepszych, lecz także sami chętnie ucz-
estniczą w sportowych zmaganiach.

Z ogromną radością obserwujemy, jak setki amatorów kolarstwa sta-
ją na starcie imprezy. To daje nam motywację, by z każdym kolejnym 
rokiem przygotowywać ją na najwyższym poziomie. Jestem również 
przekonany, że mieszkańcy będą z zapałem dopingowali Waszym 
zmaganiom na trasie, by dodać Wam sił.

Poznań jest miastem, w którym aktywność fizyczna odgrywa ogrom-
ną rolę. Każdego roku w stolicy Wielkopolski odbywa się wiele 
międzynarodowych imprez najwyższej rangi. Dzięki takim wydarze-
niom tworzymy w naszym mieście atmosferę przyjazną uprawianiu 
sportu zarówno w formie rekreacyjnej, jak i wyczynowej. To właśnie 
widok najmłodszych na starcie napawa największym optymizmem. 

Życzę Wam, by start okazał się udany. Pokonujcie swoje granice, bi-
jcie własne rekordy, ale przede wszystkim cieszcie się z możliwości 
uczestnictwa w tej imprezie. Przekazujcie swoją pasję, a Wasz zapał 
i uśmiech niech udziela się innym.

Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania

Dear Cycling Enthusiasts, 

It is a great pleasure for me to welcome you to the biggest cycling 
event in 2021 - Gran Fondo 2021 Poznań. I am glad that the event 
has come to be a regular event in our city’s calendar. Your participa-
tion is the best proof that the citizens of Poznań love sport - they not 
only support the best, but also willingly participate in sports struggles 
themselves.
We are very happy to see hundreds of cycling enthusiasts at the 
starting line of the event. This gives us the motivation to prepare it at 
the highest level each year. I am sure that the inhabitants will enthu-
siastically cheer on your struggles on the route to give you strength.
Poznań is a city where physical activity plays a huge role. Every year, 
many international events of the highest rank take place in the capital 
of the Greater Poland. Thanks to such events, we create an atmos-
phere friendly to doing sports in our city, both in the form of recrea-
tion and competition. The fact that we can see the youngest partici-
pants on the starting line fills me with the greatest optimism. 
I wish you a successful start. Break your limits, break your records, 
but most of all enjoy the opportunity to participate in this event. Share 
your passion and let your enthusiasm and smile spread to others.

Jacek Jaśkowiak 
The Mayor of the City of Poznań





Drodzy Kolarze!

To dla nas ważna chwila. Gran Fondo Series po raz pierwszy odbędzie się poza 
Gdynią. Bardzo cieszymy się, że możemy spotkać się z Wami na debiutanckiej 
edycji Gran Fondo Poznań.

Mamy nadzieję, że to dopiero początek naszej nowej drogi. Po dynamicznym ro-
zwoju w latach 2018-2019, w sezonie 2020 zatrzymała nas pandemia. Cały czas 
wierzyliśmy jednak, że to przetrwamy i wrócimy silniejsi. Z nową energią, deter-
minacją i chęcią rozwoju Gran Fondo Series w nowych lokalizacjach.

Tak też się dzieje! Po czerwcowym Gran Fondo Gdynia usłyszeliśmy od kolarzy 
wiele ciepłych słów, za które serdecznie dziękujemy. To dla nas dodatkowa mot-
ywacja, aby jeszcze mocniej się starać i dostarczać Wam przy każdym kolejnym 
wyścigu niezapomnianych wrażeń. Mamy nadzieję, że tak właśnie będzie 12 
września w Poznaniu.

Nowe miejsce to oczywiście nowe trasy, zgoła odmienne od kaszubskich 
wzniesień. Tym razem nastawiamy się na mocne ściganie, być może widow-
iskowy finisz z większej grupy. Będzie szybko i płasko, ale podobnie jak w Gdyni – 
bezpiecznie. To dla nas absolutny priorytet, dlatego też zapraszamy Was na trzy 
całkowicie wyłączone z ruchu drogowego trasy. Poza dystansami Gran Fondo 
i Medio Fondo, spotkamy się bowiem również na krótszej trasie Family Fondo, 
gdzie pojechać mogą całe kolarskie rodziny. A dla najmłodszych mamy sobot-
nie Gran Fondo Kids, które możecie połączyć z odbiorem pakietu startowego na 
niedzielny wyścig.

Pamiętajmy jednak o naszym wspólnym bezpieczeństwie, nie tylko na trasie. Dlatego też serdecznie prosimy Was o zachowanie reżimu 
sanitarnego obowiązującego na imprezie. To bardzo podstawowe zasady oparte o utrzymanie dystansu, higienę osobistą i noszenie masec-
zek w miejscach, gdzie jest to wymagane aktualnymi przepisami. Dodatkowo, zamiast tradycyjnego dla nas Welcome Banquet, zaprosimy 
Was do wybranych punktów gastronomicznych, gdzie będziecie mogli odebrać posiłek na podstawie specjalnej monety z pakietu startowe-
go. Mamy nadzieję, że dzięki tym środkom każdy będzie czuł się u nas bezpiecznie!

BARDZO DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI NA PIERWSZYM GRAN FONDO POZNAŃ! Liczymy, że to dopiero początek naszej wspólnej 
przygody w stolicy Wielkopolski. Po cichu myślimy już też o kolejnych lokalizacjach – trzymajcie kciuki!

Tymczasem, życzymy Wam niezapomnianego weekendu oraz bezpiecznego i udanego ścigania na trasach Gran Fondo Poznań.

Bawcie się dobrze!
Michał Drelich 

Dyrektor Gran Fondo Series

Dear Cyclists!

It’s an important step for us. For the first time ever, a Gran Fondo Series event is going to take place outside Gdynia. We are extremely happy 
to meet with you at the premiere Gran Fondo Poznań!

We do hope it’s just a beginning. Having grown dynamically between 2018-2019, COVID-19 pandemic stopped us last year. Still, we have 
done our best to survive and come back stronger. With new energy, even bigger determination and a plan to develop the Gran Fondo Series 
in new locations. 

Now, this plan is becoming reality. We have received lots of kind words after the Gran Fondo Gdynia back in June this year which we truly 
appreciate. It’s an extra boost for us to keep going and trying to deliver memorable road cycling events. Hopefully this is going to be the case 
in Poznań on September 12.

New location certainly means new courses. Contrary to the challenging rolling hills around Gdynia, these are going to be flat and fast so you 
can expect some larger groups of riders coming to the finish line together. But our priority is still the same – your safety. That is why we wel-
come you to comfortable, fully closed-to-traffic routes. Besides Gran Fondo and Medio Fondo, we will also have the third distance – Family 
Fondo where we expect whole families riding together. The youngest cycling fans can enjoy the Gran Fondo Kids on Saturday.

Important notice – please mind our common safety and wellbeing, not only on the race course. We still operate in COVID-19 pandemic envi-
ronment so please follow some basic recommendations related to personal hygiene, social distancing and face covering in indoor spaces. In 
addition, our traditional Welcome Banquet will be replaced with a special „eat-coin” that you can use to get a meal in selected restaurants. 
By taking these measures, we hope everyone will feel safe during the race weekend.

MANY, MANY THANKS FOR BEING WITH AT THE PREMIERE GRAN FONDO POZNAŃ! We truly hope it’s a beginning of our common longer 
journey in the capital city of the Greater Poland. And we still look for new locations to welcome the Gran Fondo Series in the future – keep 
your fingers crossed!

Wishing you a memorable weekend and a safe and successful racing at the 2021 Gran Fondo Poznań!!

Enjoy your ride!

Michał Drelich 
Race director



PROGRAM GRAN FONDO POZNAŃ

Godzina Wydarzenie Lokalizacja
10:00 - 20:00 Godziny otwarcia biura zawodów i Bike Expo Stadion Miejski
10:30 – 20:30 Godziny otwarcia depozytu rowerowego Stadion Miejski 
12:00 Gran Fondo Kids – dystans 3600 m Stadion Miejski 
12:20 Gran Fondo Kids – dystans 2700 m Stadion Miejski 
12:35 Gran Fondo Kids – dystans 1800 m Stadion Miejski 
12:50 Gran Fondo Kids – dystans 900 m Stadion Miejski 
13:30 Dekoracje Gran Fondo Kids Stadion Miejski 

Godzina Wydarzenie Lokalizacja
7:00 – 8:30 Godziny otwarcia depozytu Stadion Miejski  
07:00 Otwarcie stref startowych ulica Ptasia
08:00 Start - dystans Gran Fondo ulica Ptasia
08:15 Start – dystans Family Fondo ulica Ptasia 
08:30 Start – dystans Medio Fondo ulica Ptasia
~9:00 Pierwszy zawodnik na mecie – dystans Family Fondo ulica Bułgarska
9:00 – 16:00 Godziny otwarcia Bike Expo Stadion Miejski  
~ 9:56 Pierwszy zawodnik na mecie – dystans Medio Fondo ulica Bułgarska
~ 10:25 Pierwszy zawodnik na mecie – dystans Gran Fondo ulica Bułgarska
12:00 Dekoracje zwycięzców  - OPEN (Gran/Medio Fondo) Stadion Miejski
13:00 Dekoracje – kategorie wiekowe (Gran/Medio Fondo) Stadion Miejski 
~13:30 Ostatni zawodnik na mecie ul. Bułgarska 
15:00 Zakończenie imprezy Stadion Miejski 

SOBOTA, 11 września 2021

NIEDZIELA, 12 września 2021

EVENT SCHEDULE GRAN FONDO POZNAŃ

Time Event Location
10:00 - 20:00 Race Office & Bike Expo – opening hours City Stadium
10:30 – 20:30 Bike deposit – opening hours City Stadium
12:00 Gran Fondo Kids – distance 3600 m City Stadium
12:20 Gran Fondo Kids – distance 2700 m City Stadium
12:35 Gran Fondo Kids – distance 1800 m City Stadium
12:50 Gran Fondo Kids – distance 900 m City Stadium 
13:30 Gran Fondo Kids – award ceremony City Stadium

Time Event Location
7:00 – 8:30 Deposit – opening hours City Stadium
07:00 Start area opening Ptasia Str.
08:00 Start – Gran Fondo Ptasia Str.
08:15 Start – Family Fondo Ptasia Str.
08:30 Start – Medio Fondo Ptasia Str.
~9:00 Expected finish time of Family Fondo winner Bułgarska Str.
9:00 – 16:00 Bike Expo – opening hours City Stadium
~ 9:56 Expected finish time of Medio Fondo winner Bułgarska Str.
~ 10:25 Expected finish time of Gran Fondo winner Bułgarska Str.
12:00 Award Ceremony – OPEN (Gran/Medio Fondo) City Stadium
13:00 Award Ceremony – age groups (Gran/Medio Fondo) City Stadium
~13:30 Expected finish time of the last rider Bułgarska Str.
15:00 End of the event City Stadium

SATURDAY, 11 September 2021

SUNDAY, 12 September 2021





BEZPIECZEŃSTWO

MEDAL

DWIE LOKALIZACJE

MONETA NA POSIŁEK

Bezpieczne, wyłączone z ruchu trasy.

Medal dla każdego finishera.

Cykl imprez Gran Fondo odbywa się w dwóch 
lokalizacjach: Gdynia i Poznań.

Wspieramy lokalne restauracje, dzięki specjalnej 
monecie na posiłek w pakiecie startowym

Karzdy uczestnik otrzyma w pakiecie startowym 
profesjonalną koszulkę kolarską.

Trzy dystanse do wyboru  
– Gran Fondo, Medio Fondo i Family.

Zaszczepmy w najmłodszych  
miłość do dwóch kółek!

Coroczna akcja edukacyjno-charytatywna.

PROFESJONALNA KOSZULKA

TRZY DYSTANSE

GRAN FONDO KIDS

KTOŚ CZEKA NA MNIE W DOMU

GRAN FONDO SERIES  
CO NAS WYRÓŻNIA

30km

80km

120km

1,5m



W pakiecie startowym każdy uczestnik Gran 
Fondo Poznań 2021 znajdzie specjalną monetę, 

za którą można będzie kupić posiłek ze 
specjalnego menu w punkcie gastronomicznym 

Stadionu Miejskiego w Poznaniu.

A po wyścigu, w strefie finishera obok Stadionu 
Miejskiego w Poznaniu, otrzymacie pyszny 

lunch box od CityDiet, napój izotoniczny, wodę 
Cisowianka, Lecha Free, Red Bulla i owoc.

CATERING





MIASTECZKO  
EVENTOWE 

Our event village will be located at 
the City Stadium on Bulgarska Str. 
You can enter the parking space 
from Walbrzyska Str. While going 
around the village, please leave 
your bicycle in the bike deposit.

Miasteczko eventowe będzie zlokalizowane 
obok Stadionu Miejskiego przy ul. 
Bułgarskiej. Dojazd do parkingów dla 
zawodników od ul. Wałbrzyskiej. W trakcie 
poruszania się po miasteczku, rower 
należy zostawić w depozycie rowerowym.

zjazd za metą

Parking GCS
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9-10  
kwietnia 2022

PARTNER SPORTOWY: PARTNER TECHNOLOGICZNY:



TRASY 
GRAN FONDO POZNAŃ  
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Trasa Gran Fondo



12:00 Dziewczynki i chłopcy, roczniki 2009-2010 ok. 3600m

12:20 Dziewczynki i chłopcy, roczniki 2011-2012 ok. 2700m

12:35 Dziewczynki i chłopcy, roczniki 2013-2014 ok. 1800m

12:50 Dziewczynki i chłopcy, roczniki 2015-2016 ok. 900m

13:30 Dekoracje

STADION MIEJSKI POZNAŃ

HARMONOGRAM STARTÓW DZIECIĘCYCH

WYŚCIGI DZIECIĘCE

BIURO ZAWODÓW / EXPO

SCENA

START / META

Gran Fondo Kids to nasza oferta dla 
najmłodszych w wieku 5-12 lat.

Wyścigi rozgrywane są na bardzo 
krótkich dystansach, a trasy 
poprowadzone na niewielkich pętlach, 
dzięki czemu rodzice i opiekunowie 
najmłodszych kolarzy cały czas  
mają na nich oko. 

Aby docenić naszych przyszłych 
kolarskich mistrzów, każde  
dziecko otrzyma na  
mecie pamiątkowy medal  
Gran Fondo Kids. 

Wspólnie zaszczepmy 
w najmłodszych miłość  
do rowerów!



 

Przypominamy, że wyścig Gran Fondo Poznań 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.

Please keep in mind that 2021 Gran Fondo Poznań is organized under increased sanitary regimen due to the 
ongoing COVID-19 pandemic and the current governmental restrictions in force. Please mind the below mentioned 
recommendations and follow the instructions of our event staff. This will ensure a maximum level of protection for 
our riders, their families, volunteers and staff.

Przestrzegamy przepisów 
i rekomendacji związanych z COVID-19 
aktualnie obowiązujących na terenie 
Polski w odniesieniu do obiektów 
zamkniętych i terenów na świeżym 
powietrzu. 

General COVID-19 restrictions and 
recommendations currently in place in 
Poland should be followed.

Maseczki zakrywające usta i nos 
obowiązkowe w obiektach zamkniętych 
(np. biuro zawodów, expo, Mobilne 
Muzeum Rowerów). 

Face masks covering your nose and 
mouth are mandatory indoors  
(e.g. race office, expo).

Prosimy o dezynfekcję rąk przy 
wejściu/wyjściu do newralgicznych 
stref na imprezie (np. biuro zawodów). 
W miejscach tych będą rozlokowane 
dystrybutory z płynem do dezynfekcji.

Please wash your hands while entering/
leaving key event facilities (e.g. race 
office). Hand sanitizers will be located in 
those areas.

Posiłki i napoje (również na trasie) 
będą wydawane w hermetycznie 
zamkniętych opakowaniach.

Meals  and drinks (also on the course) 
will be handed out hermetically sealed.

Welcome Banquet zostanie zastąpiony  
przez specjalną monetę w pakiecie 
startowym, za pomocą której każdy 
zawodnik będzie mógł kupić posiłek 
w wybranych lokalnych restauracjach.

Instead of a traditional Welcome Banquet, 
all our riders will get a special coin allowing 
them to get a meal in one of the selected 
restaurants.

Harmonogram startu do wyścigu 
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.

Start procedurę has been prepared in line 
with the current regulations regarding 
the maximum number of riders in one 
starting group. Since fully vaccinated 
persons (against Covid-19) are not 
included in the limits, we have also based 
our schedule on the results of the athlete 
survey regarding vaccination level held 
shortly before the event.

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

Social distancing – wherever possible, 
please keep 1,5m distance from the 
others.

COVID-19



OFICJALNY SKLEP

PRODUKTY DOSTĘPNE TAKŻE W PRZEDPSRZEDAŻY NA
STRONIE WWW.GFSERIES.PL

sygnowana linia merch Gran Fondo
Series
markowe produkty
zapraszamy do oficjalnego sklepu Gran
Fondo Series, czynny 26-27 czerwca  
 w godzinach otwarcia Bike Expo



Od pierwszej edycji Gran Fondo Gdynia, realizujemy kampanię społeczną pod hasłem „Ktoś czeka na mnie 
w domu”. Jej celem jest upowszechnianie odpowiedzialnych zachowań na drodze, a w szczególności bezpiecz-
nego wyprzedzania rowerzystów przez kierowców samochodów. 

- Apelujemy do kierowców, by zachowywali bezpieczną odległość 1,5 metra, z jaką należy wyprzedzać rowerzy-
stów. Dzięki temu znacząco może zmniejszyć się liczba tragicznych wypadków z udziałem rowerzystów. Zachę-
camy też samych użytkowników „dwóch kółek”, by nie zajmowali całej szerokości jezdni, pamiętali o elementach 
odblaskowych oraz nie jeździli ze słuchawkami w uszach – mówi Łukasz Maleszewski, rzecznik prasowy Gran 
Fondo Series.

Wzorem poprzedniej edycji, również w tym roku kampanii „Ktoś czeka na mnie w domu” towarzyszy zbiórka 
charytatywna. Rok temu, uczestnicy Gran Fondo Gdynia przekazali ponad 12 tysięcy złotych na rehabilitację 
Ryszarda Szurkowskiego.Tym razem prowadzimy zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Katarzyny Konwy i Rity 
Malinkiewicz – kolarek, które cudem przeżyły zderzenie z autem podczas treningu.

W czerwcu ubiegłego roku obie zawodniczki, prawidłowo poruszając się po drodze publicznej, zostały starano-
wane 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 kolarstwa. Niezwykle 
sympatyczne, utalentowane i bardzo lubiane w środowisku kolarskim. Ritę Malinkiewicz na pewno kojarzą liczni 
uczestnicy 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.

PIENIĄDZE MOŻNA WPŁACAĆ BEZPOŚREDNIO PODCZAS REJESTRACJI NA ZAWODY GRAN FONDO SERIES 2021.

THERE IS SOMEONE WAITING HOME FOR ME

From the very beginning, we have tried to raise awareness of responsible behaviour on roads towards cyclists, 
especially safe overtaking by car.

- Keeping 1.5m distance when overtaking a cyclist can make enormous difference in terms of the number of serious 
accidents. But we also encourage bike enthusiasts to keep the right side of the road, to remember about reflective 
elements and also not to ride with headphones – says Łukasz Maleszewski, spokesman at Gran Fondo Series.

This year, we are also raising monies for the recovery of Rita Malinkiewicz and Katarzyna Konwa – two female 
cyclists, very popular in the Polish cycling community, who miraculously saved their neck after a serious accident in 
which they were smashed by a car.

EVERYONE CAN SUPPORT THIS CAUSE WHILE REGISTERING ONLINE TO GRAN FONDO SERIES 2021 EVENTS.





KASK

NUMER STARTOWY (PRZYCZEPIONY DO KOSZULKI)

CHIP (PRZYTWIERDZONY DO WIDELCA ROWERU)

NAKLEJKI (3 NAKLEJONE NA KASKU ORAZ JEDNA NA SZTYCY)

KOSZULKA GRAN FONDO Z PAKIETU STARTOWEGO

BIDON Z WODĄ / IZOTONIKIEM

ŻELE - ULUBIONE I SPRAWDZONE

ZAPASOWA DĘTKA

POMPKA LUB NABOJE CO2

MASECZKA DO ZASŁONIĘCIA NOSA I UST PODCZAS  
PRZEBYWANIA W BIURZE ZAWODÓW ETC.

ŻEL / PŁYN DO DEZYNFEKCJI

CHECKLISTA  
SPRAWDŹ, CZY WSZYSTKO MASZ





NEWSLETTER
GRAN FONDO SERIES

1 2 3WEJDŹ NA:   
WWW.GFSERIES.PL

KLIKNIJ IKONKĘ 
KOPERTY LUB PRZYCISK 
NEWSLETTER W STOPCE 

STRONY.

ZOSTAW NAM SWÓJ ADRES EMAIL, 
ODBIERZ DARMOWY FRAGMENT 

E-BOOKA  O BIKEFITTINGU 
I CZEKAJ NA AKTUALNE NEWSY 

O GRAN FONDO SERIES!




