


Gdynia to natura. To kilometry piaszczystych plaż i
strzelistych klifów, to ogrom zieleni i dziesiątki szlaków
pieszych i rowerowych. Różnorodność ukształtowania terenu
jest niezwykła: z jednej strony morze, a z drugiej urokliwie
zalesione wzgórza. 

Gdynia to uśmiech. To najszczęśliwsze miasto w Polsce,
które nie boi się realizować swoich marzeń. Bogata oferta
kulturalna i gastronomiczna sprawia, że w Gdyni nie można
się nudzić, a każdy dzień traktowany jest jak wielka
przygoda. 

Gdynia to zdrowie. To właśnie tutaj mieszkańcy oddychają
najczystszym powietrzem w kraju i w pełni oddają się swoim
pasjom. Szeroko pojęta aktywność funkcjonuje tu zarówno w
okazałych arenach sportowych, jak i przestrzeni miejskiej. 

Gdynia to sport. Gdynia to my!
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Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni

Gdynia to młode, dynamiczne,
prężnie rozwijające się miasto,
które dzięki wzorowej współpracy
wielu środowisk wyróżnia się
innowacyjnością na tle Pomorza
oraz całej Polski. 



Dzięki uprzejmości i wsparciu Gdyńskiego Centrum Sportu, ponownie zaprosimy
Was do miasteczka kolarskiego obok Stadionu Miejskiego. Wygodny dojazd i
brak problemu z parkowaniem sprawiły, że to Wy sami wskazaliście nam tę
lokalizację jako preferowaną opcję w ankiecie zawodniczej przeprowadzonej po
zeszłorocznym wyścigu. Meta na ul. Olimpijskiej była świadkiem spektakularnej
walki sprinterów na ostatnich metrach i mamy nadzieję, że podobne emocje
czekają nas również w tym roku.

Gran Fondo Gdynia niezmiennie pozostaje wyścigiem dla każdego - od
wytrawnych kolarzy po miłośników rekreacyjnej jazdy na rowerze, na
najmłodszych miłośnikach dwóch kółek kończąc. Dlatego też w programie
imprezy, poza dystansami Gran Fondo i Medio Fondo, mamy ponownie krótką
pętlę Family Fondo oraz wyścigi Gran Fondo Kids. Liczymy, że dzięki temu na
Gran Fondo Series będziemy spotykać całe kolarskie rodziny.

Nie zabraknie jednak nowości dla tych, którzy pragną mocnego ścigania. W tym
roku dodatkowych emocji dostarczy walka o koszulkę "najlepszego górala" i
"najlepszej góralki" - na trasie Gran Fondo znajdzie się bowiem aż 6 górskich
premii. Czekamy zatem na pierwszego zwycięzcę klasyfikacji górskiej! 

W oczekiwaniu na dzień zawodów, dziękuję Wam serdecznie, że jesteście z
nami i życzę wszystkim udanego, kolarskiego weekendu. Pragnę również
podziękować wszystkich sponsorom i partnerom Gran Fondo Gdynia, bez
których ten wyścig nie mógłby się odbyć - na czele z Gdyńskim Centrum Sportu i
Samorządem Województwa Pomorskiego.

Bawcie się dobrze!

Michał Drelich
Dyrektor Gran Fondo Series
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Drodzy Kolarze!

Wiosna w pełni, a wraz z nią kolejny sezon
kolarski. Cieszymy się, że możemy ponownie
spotkać się z Wami na trasach Gran Fondo
Series - w Gdyni i Poznaniu.



PROGRAM
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10:00 - 19:00

9:30 - 19:30

12:00

12:20

12:35

12:50

13:30

Godziny otwarcia biura zawodów i Bike Expo

Godziny otwarcia depozytu rowerowego

Gran Fondo Kids - ok. 3000 m

Gran Fondo Kids - ok. 2500 m

Gran Fondo Kids - ok. 1500 m

Gran Fondo Kids - ok. 1000 m

Dekoracje Gran Fondo Kids

Sobota, 14.05.2022 

7:00 - 15:00

7:00

8:00

8:05

8:10

8:30 - 15:00 

10:00 - 15:00

~ 9:10

~ 10:10

~ 11:10

12:30

13:30

15:00

Godziny otwarcia depozytu

Otwarcie stref startowych

Start - Gran Fondo 

Start - Medio Fondo

Start - Family Fondo

Godziny otwarcia depozytu rowerowego

Godziny otwarcia Bike Expo 

Pierwszy zawodnik na mecie - Family Fondo

Pierwszy zawodnik na mecie - Medio Fondo

Pierwszy zawodnik na mecie - Gran Fondo

Dekoracje zwycięzców - Open

Dekoracje zwycięzców - kat. wiekowe

Zakończenie imprezy

Niedziela, 15.05.2022 
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2022

INFORMACJE OGÓLNE

TERMIN
ZAWODÓW

GODZINA
STARTU

TRASA

LIMIT CZASU

START I META

LIMIT
UCZESTNIKÓW

LIMIT WIEKU

BIURO
ZAWODÓW

15.05.2022

8:00

137 km

6h

ul. Olimpijska 5/9
k. Stadionu
Miejskiego

1500

18 lat

14.05.2022,
10:00 - 19:00

GRAN FONDO MEDIO FONDO

15.05.2022

8:05

86 km

4h 30 min

ul. Olimpijska 5/9
k. Stadionu
Miejskiego

1500

18 lat

14.05.2022,
10:00 - 19:00

FAMILY FONDO

15.05.2022

8:10

25 km

2h

500

13 lat

14.05.2022,
10:00 - 19:00

ul. Olimpijska
5/9 k. Stadionu

Miejskiego



2022

DOZWOLONE TYPY ROWERÓW
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BIURO ZAWODÓW

PARKING GDYŃSKIEGO CENTRUM SPORTU,
 UL. OLIMPIJSKA 5/9 81-538 GDYNIA

14.05.2022, 10:00 - 19:00

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.

Do odebrania pakietu startowego niezbędne jest: 

2022

Istnieje możliwość dokupienia usługi Welcome Banquet dla
osoby towarzyszącej stacjonarnie w Official Merchandise Store
(Expo).

Każdy Zawodnik Gran Fondo Gdynia otrzyma w pakiecie 
monetę, którą będzie mógł wymienić na posiłek w specjalnie 
przygotowanej strefie Food truck.

WELCOME BANQUET
PARKING GDYŃSKIEGO CENTRUM SPORTU,

 UL. OLIMPIJSKA 5/9 81-538 GDYNIA
14 - 15.05.2022 





PARKING GDYŃSKIEGO CENTRUM SPORTU,
 UL. OLIMPIJSKA 5/9 81-538 GDYNIA

14.05.2022, 10:00 - 19:00
15.05.2022, 10:00 - 15:00

W Official Merchandise Store 14-15 maja dostępna będzie całość
asortymentu sklepu internetowego sklep.gfseries.pl

Na miejscu będzie można kupić lifestylową kolekcję kolarską oraz inne
produkty, takie jak kawa, wina, zapinki, bidony, torby podsiodłowe,
czapeczki kolarskie, błotniki rowerowe i inne.  

 2022

OFFICIAL MERCHANDISE STORE
EXPO

http://sklepgfseries.pl/


DEPOZYT

Rzeczy będą przyjmowane wyłącznie w workach
wydawanych w depozycie.
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 2022

DEPOZYT ROWEROWY

Depozyt rowerowy to dozorowane przez ochronę miejsce
przy biurze zawodów, w którym nieodpłatnie możesz
zostawić rower przed i po wyścigu. 

Możesz skorzystać z niego w sobotę podczas odbioru pakietu
startowego. Nie będzie możliwości wejścia z rowerem na teren
Biura zawodów i Official Merchandise Store. 

HALA LEKKOATLETYCZNA 
GDYŃSKIEGO CENTRUM SPORTU,

 UL. OLIMPIJSKA 5/9 81-538 GDYNIA
15.05.2022, 7:00 - 15:00

PARKING GDYŃSKIEGO CENTRUM SPORTU,
 UL. OLIMPIJSKA 5/9 81-538 GDYNIA

14.05.2022, 9:30 - 19:30
15.05.2022, 8:30 - 15:00
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 2022

MAPA MIASTECZKA EVENTOWEGO
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NUMERY STARTOWE

 2022

Umieszczenie numeru startowego na plecach w
trakcie jazdy rowerem jest obowiązkowe. 

LIMITY CZASOWE

Gran Fondo 
6 godzin

Family Fondo
2 godziny

Medio Fondo
4 godziny 
30 minut

69,5 km*          2h 45 min          Wjazd na drugą pętle

86 km*             3h 30 min          Czwarta premia górska 

95 km*             3h 50 min          Piąta premia górska 

111 km*           4h 30 min          Szósta premia górska 

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 Gdynia.

Pamiętaj, by umieścić go w sposób, który nie utrudni wyciągania z
kieszonki rzeczy potrzebnych w trakcie wyścigu.

*Tylko dla dystansu Gran Fondo
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PUNKTY ODŻYWIANIA 

2 bufety na trasie Medio Fondo (20 km, 45 km)

4 bufety na trasie Gran Fondo (20 km, 45 km, 72 km, 97 km)

Bojano

Szemud  

Na trasie Gran Fondo Gdynia znajdować się będą punkty
nawadniania i odżywiania:

Usytuowane będą w miejscowościach:

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. 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.

 2022





 2022

Kilometr 33 km 43 km 58 km 86 km 95 km 111 km

Długość
podjazdu 4,9 km 2,8 km 2,1 km 4,9 km 2,8 km 2,1 km

Różnica
wzniesień 111 m 75 m 130 m 111 m 75 m 130 m

Maksymalne
nachylenie 10% 10% 18% 10% 10% 18%

Kategoria 2 2 1 2 2 1

POSIŁEK REGENERACYJNY 

lunch box CityDiet
napój izotoniczny
wodę Cisowianka
piwo bezalkoholowe Lech Free
napój energetyczny Red Bull
owoc (banan lub jabłko)

W strefie finishera Zawodnicy otrzymają poczęstunek, który
pozwoli uzupełnić wydatek kaloryczny i ugasić pragnienie.

Poczęstunek obejmuje:
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PREMIA GÓRSKA 
Na trasie Gran Fondo Gdynia znajduje się 6 premii górskich
zaliczanych do klasyfikacji, która wyłoni "Najlepszego Górala"
oraz "Najlepszą Góralkę".

Regulamin Klasyfikacji Premii Górskiej znajdziesz tutaj 

https://www.gfseries.pl/sites/default/files/2022-04/Klasyfikacja%20premii%20g%C3%B3rksiej%20Gran%20Fondo%20Gdynia.pdf




 2022
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CEREMONIA DEKORACJI ZWYCIĘZCÓW

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, do 14
czerwca 2022. 

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 w Strefie mety, należy zgłosić
się z numerem startowym oraz medalem. 

Usługę można również dokupić w serwisie slotmarket.pl do
czasu zamknięcia rejestracji lub stacjonarnie w biurze zawodów
i w punkcie grawerowania.

WYNIKI
Wyniki dostępne będą po zawodach na stronie www.gfseries.pl
oraz na www.wyniki.datasport.pl

SCENA (STREFA METY)
OPEN

15.05.2022, 12:30
KATEGORIE WIEKOWE

15.05.2022, 13:30





GRAN FONDO KIDS
GDYNIA

12:00

12:20

12:35

12:50

Termin: 14 maja 2022 r.

Miejsce: ul. Olimpijska

Harmonogram startów:

Gran Fondo Kids – dystans 3000 m

Gran Fondo Kids - dystans 2500 m

Gran Fondo Kids - dystans 1500 m

Gran Fondo Kids - dystans 1000 m

Jest możliwość zapisania dziecka na Gran Fondo
Kids, w Biurze zawodów, w sobotę 14 maja 2022.
Opłata startowa zgodnie z cennikiem wynosi 30 zł,
liczba miejsc ograniczona.

 2022
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 2022

2016-2017

2014-2015

2012-2013

2010-2011
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 2022

MAPA TRAS 



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/a i szanuj kolegów i koleżanki 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 Gdynia będzie się poruszał serwis neutralny
Shimano. Z trasy będą też zwożone defekty i zawodnicy (SAG)
według kolejności zgłoszeń.

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.

Każdy z uczestników zobowiązany jest do:

 2022
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 2022
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GRAN FONDO GDYNIA
CHECKLIST

SPRAWDŹ CZY WSZYSTKO MASZ!

KaskKask

Bidon z wodą / izotonikiemBidon z wodą / izotonikiem

Żele, odżywki - ulubione i sprawdzoneŻele, odżywki - ulubione i sprawdzone  

Koszulka Gran Fondo z pakietu startowegoKoszulka Gran Fondo z pakietu startowego

Chip (przytwierdzony do widelca roweru)Chip (przytwierdzony do widelca roweru)

Numery startowe (przyczepione do koszulki iNumery startowe (przyczepione do koszulki i

kierownicy)kierownicy)

Zapasowa dętkaZapasowa dętka  

Pompka lub naboje CO2Pompka lub naboje CO2

Uśmiech! :)Uśmiech! :)   



Partner strategiczny:

Partner oficjalny:

Sponsorzy i partnerzy:

Miasto gospodarz:


