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INFORMACJE DLA MEDIÓW 

 

BIURO PRASOWE 

Biuro Prasowe będzie zlokalizowane w namiocie na parkingu GCS przy ul. Olimpijskiej. 

GODZINY OTWARCIA 

Sobota, 14 maja, w godz. 10:00 – 14:00 

Niedziela, 15 maja, w godz. 7:30 – 15:00 

KONTAKT DLA MEDIÓW 

Łukasz Maleszewski  

Rzecznik prasowy Gran Fondo Gdynia 

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. Oficjalne wyniki rywalizacji będą również dostępne na 

stronie www.gfseries.pl. 

 

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

 

DŁUGOŚĆ TRAS: 
Family Fondo – 24 km 
Medio Fondo – 85 km 
Gran Fondo – 137 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. 8:00 – Gran Fondo 
- godz. 8:05 – Medio Fondo 
- godz. 8:10 – Family Fondo 
  
LIMITY CZASU: 
Family Fondo – 2 h 
Medio Fondo – 4:30 h 
Gran Fondo – 6 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: 

Wyścigi główne: ponad 500 osób 

Gran Fondo Kids: ~100 

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 14 maja w godz. 12:00 – 13:00. 
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PROGRAM IMPREZY 

 

Sobota, 14 maja 2022 

10:00 - 19:00 Godziny otwarcia biura zawodów i Bike Expo (Parking GCS, ul. Olimpijska 5/9) 

 

 

9:30 - 19:30 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, 15 maja 2022 

7:00 – 15:00 Godziny otwarcia depozytu (Parking GCS, ul. Olimpijska 5/9) 

7:00 Otwarcie stref startowych (ul. Olimpijska) 

8:00 Start – Gran Fondo (ul. Olimpijska) 

8:05 Start – Medio Fondo (ul. Olimpijska) 

8:10 Start – Family Fondo (ul. Olimpijska) 

8:30 – 15:00 Godziny otwarcia depozytu rowerowego (Parking GCS) 

10:00 – 15:00 Godziny otwarcia Bike Expo (Parking GCS) 

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

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

~ 11:10 Pierwszy zawodnik na mecie – Gran Fondo (ul. Olimpijska) 

12:30 Dekoracje zwycięzców – Open (Parking GCS) 

13:30 Dekoracje zwycięzców – kat. wiekowe (Parking GCS) 

15:00 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 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 

 

Gran Fondo Series to czołowa polska impreza szosowa dla amatorów. Na rywalizację skład się cykl 

dwóch eventów w Gdyni i Poznaniu. 

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. 

W 2021 roku szosowy wyścig dla amatorów wrócił i to ze zdwojoną siłą, jako Gran Fondo Series: 

 Gran Fondo Gdynia 

 Gran Fondo Poznań 

Gran Fondo Gdynia 2021 

Na ten dzień z utęsknieniem czekali wszyscy amatorzy szosowego ścigania. Po wielu miesiącach 

przerwy kolarze wreszcie mogli, ramię w ramię, rywalizować na malowniczej i pagórkowatej trasie po 

Kaszubach. Zawodnicy mieli do wyboru aż trzy dystanse: Family Fondo o długości 30 km, Medio 

Fondo – 77 km oraz najdłuższy Gran Fondo – 120 km. Każdy ze startem i metą zlokalizowaną na ulicy 

Olimpijskiej.  W sumie w rywalizacji wzięło udział ponad 500 kolarzy z 8 krajów. 

Gran Fondo Poznań 2021 

12 września cykl Gran Fondo Series zadebiutował w Wielkopolsce. Ponad 800 uczestników 

zdecydowało się na start w pierwszych w historii zawodach Gran Fondo Poznań. W pierwszej edycji 

kolarskiego wyścigu dla amatorów wystartowało ponad 800 uczestników. Zawodnicy mieli do wyboru 

aż trzy, w pełni wyłączone z ruchu drogowego, trasy: Gran Fondo – 113 km, Medio Fondo – 67 km, 

Family Fondo – 30 km. Dla uczestników przygotowano szybkie i płaskie trasy. Miasteczko kolarskie 

zlokalizowane było w sąsiedztwie Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej.  

W trakcie kolarskich weekendów w Gdyni oraz Poznaniu, nie zabrakło oczywiście Bike Expo, muzeum 

zabytkowych rowerów oraz krótkich wyścigów dla najmłodszych, czyli Gran Fondo Kids. 

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: gran fondo (137 km) i medio fondo (85 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 „Zjednoczeni dla Ukrainy” prowadzona jest również zbiórka pieniędzy na 
rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. Z każdej opłaty startowej Gran Fondo Gdynia, 
organizatorzy przekażą 1 złoty na konto Polskiej Akcji Humanitarnej. 

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 oraz Bike Expo. 
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KLASYFIKACJA GÓRSKA 

Nowością tegorocznej edycji Gran Fondo Gdynia będzie specjalna nagroda dla wyróżniającego się 

kolarza. W trakcie rywalizacji po kaszubskich pagórkach wyłonimy najlepszego "górala". 

Po raz pierwszy w historii wyścigów Gran Fondo Gdynia wprowadzona zostanie klasyfikacja górska. 

Dzięki temu wyłonimy najlepszego „górala”, czyli kolarza, który specjalizuje się w jeździe pod górę. Na 

całej trasie przygotowano 6 premii górskich. W zależności od trudności podjazdu, premie górskie 

podzielone są na dwie kategorie. Im niższa cyfra kategorii tym trudniejsza premia. Od kategorii premii 

zależy liczba punktów do zdobycia oraz liczba punktujących zawodników. 

Premie górskie w Gran Fondo Gdynia: 

1. na 33 kilometrze - długość podjazdu 4,9 km - 111 m wzniosu - kategoria 2 

2. na 43 kilometrze - długość podjazdu 2,8 km - 75 m wzniosu - kategoria 2 

3. na 58 kilometrze - długość podjazdu 2,1 km - 130 m wzniosu - kategoria 1 

4. na 86 kilometrze - długość podjazdu 4,9 km - 111 m wzniosu - kategoria 2 

5. na 95 kilometrze - długość podjazdu 2,8 km - 75 m wzniosu - kategoria 2 

6. na 111 kilometrze - długość podjazdu 2,1 km - 130 m wzniosu - kategoria 1 

Premie górskie na dystansie Gran Fondo to w sumie prawie 20 km podjazdów, o łącznej różnicy 

wzniesień blisko 650 m. A to nie jedyne podjazdy. W sumie na całym dystansie niemal 137 

kilometrów, jest 1000 m przewyższenia. 

Zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów, zwycięży w klasyfikacji górskiej, otrzyma tytuł 

najlepszego „górala” Gran Fondo Gdynia i zostanie nagrodzony specjalną, charakterystyczną koszulką 

w grochy. 
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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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WYNIKI – 2021 
Powrót do rywalizacji po pandemii był wielkim kolarskim świętem. Zawodnicy byli niezwykle 

stęsknieni szosowych zmagań, co owocowało fantastyczną atmosferą oraz wielkimi emocjami na 

trasie. W sumie w rywalizacji wzięło udział ponad 500 kolarzy z 8 krajów. Zawodnicy mieli do wyboru 

aż trzy trasy: Gran Fondo, Medio Fondo oraz Family Fondo.  

Jako pierwszy finiszował Karol Sładek, który dojechał na metę z czasem 2:55:25. Na drugim miejscu 

dystans Gran Fondo ukończył Dariusz Kołakowski ze stratą 1 minuty i 12 sekund do zwycięzcy. Jako 

trzeci na mecie zameldował się Leszek Kusiowski z czasem 2:57:00. 

 

 

W rywalizacji kobiet na dystansie Gran Fondo triumfowała Klaudia Gorąca, która dojechała do mety z 

czasem 3:37:00. Bardzo zacięta rywalizacja toczyła się do ostatnich metrów o drugie miejsce. 

Ostatecznie drugą pozycję z czasem 3:41:03, zajęła Bogumiła Chęcińska (Bradas Bike Adventure), 

która zaledwie o 1 sekundę wyprzedziła Magdalenę Kostrę (Polska Północna). 
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UCZESTNICY – STATYSTYKI  
 

 

Liczba zapisanych uczestników: 507 

 

 

 

 

 

 

 

Podział procentowy uczestników wg płci:  

 

 

 

 

Narodowości: 

W tegorocznej edycji Gran Fondo Gdynia startują zawodnicy reprezentujący aż 16 narodowości. 

NAJSTARSZY MĘŻCZYZNA NAJSTARSZA KOBIETA 

72 lata 63 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 14 maja br., w przededniu wyścigów dla dorosłych. 
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PAKIET STARTOWY 

 

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

 oficjalną koszulkę kolarską Gran Fondo Gdynia; 

 wyjątkowy medal finishera; 

 specjalną monetę na posiłek w strefie food trucków; 

 posiłek regeneracyjny po wyścigu (lunchbox CityDiet); 

 Lecha Free; 

 wodę Cisowianka; 

 napój energetyczny Red Bull; 

 punkty żywieniowe na trasie; 

 ubezpieczenie NNW. 
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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. 

 

  

 

W poprzednich latach kampanii „Ktoś czeka na mnie w domu” towarzyszyły akcje charytatywne. W 
2019 roku 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.  

W ubiegłym roku celem akcji charytatywnej było wsparcie Katarzyny Konwy oraz Rity Malinkiewicz, 

kolarek, które cudem przeżyły wypadek podczas swojego treningu. W czerwcu 2020 roku obie 

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

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

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

niezwykle sympatyczne, utalentowane i bardzo lubiane w środowisku kolarskim. Dzięki hojności 

uczestników Gran Fondo Series zebrano blisko 3 tysiące złotych. 
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GRAN FONDO SERIES WSPIERA AKCJĘ „ZJEDNOCZENI 
DLA UKRAINY” 
 

Organizatorzy działający w ramach Związku Organizatorów Sportu Masowego podjęli szeroką 

współpracę, by wesprzeć finansowo i rzeczowo uchodźców z Ukrainy. Z każdej opłaty startowej z 

ponad 80 imprez, które odbędą się do końca roku przekażą 1 złoty lub w inny sposób zasilą konto 

Polskiej Akcji Humanitarnej. 

 - Szacujemy, że w imprezach organizowanych przez członków Związku Organizatorów Sportu 

Masowego w 2022 roku weźmie udział nawet 100 tysięcy osób, co przełoży się na około 100 tysięcy 

złotych wsparcia – powiedział Michał Drelich, członek Zarządu ZOSM. 

 

Do akcji włączyli się także dostawcy zrzeszeni w Związku Organizatorów Sportu Masowego. Firma 

Grawerbus przekaże na przykład 1 złoty z każdego zakupionego graweru na medalu, który wykona na 

imprezach do końca roku, w tym również w trakcie Gran Fondo Gdynia oraz Gran Fondo Poznań. 

Co więcej, na wszystkich imprezach objętych akcją zawodnicy z Ukrainy mają zagwarantowany start 

za darmo, a ci którzy wnieśli już wcześniej opłaty mogą liczyć na zwrot wpisowego. 

Wśród członków ZOSM przeprowadzona zostanie ponadto zbiórka odzieży dla sportowców z Ukrainy. 

Jako organizatorzy mamy sporo tekstyliów, worków, plecaków, buffów, które zostają po naszych 

imprezach w magazynach – wspomniał Michał Drelich. - Postanowiliśmy zorganizować i 

skoordynować zbiórkę ogólnopolską, obejmującą nie tylko członków ZOSM i wysłać tę pomoc teraz 

lub później do sportowców w Ukrainie – podsumował członek Zarządu ZOSM. 

Pełna lista imprez, które włączyły się do akcji „Zjednoczeni dla Ukrainy” jest TUTAJ. 

https://www.gfseries.pl/pl/aktualnosci/gran-fondo-series-wspiera-akcje-zjednoczeni-dla-ukrainy
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MICHAŁ KEMPA WYSTARTUJE W GRAN FONDO GDYNIA 
 

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Grand Fondo Gdynia. Już 15 maja po malowniczej i 

pagórkowatej trasie po Kaszubach ścigać się będą kolarze amatorzy. W tegorocznej rywalizacji 

zadebiutuje Michał Kempa, komik, dziennikarz i prezenter telewizyjny. 

W gronie osób startujących w zawodach Gran Fondo Series można też za każdym razem spotkać 

aktorów, dziennikarzy, polityków czy sportowców. Ambasadorami rywalizacji byli już, między innymi, 

aktorzy Joanna Jabłczyńska, Jakub Wesołowski oraz Piotr Zelt. W peletonie z amatorami ścigali się 

również byli zawodowcy: Zenon Jaskuła czy Piotr Wadecki. 

W tegorocznej rywalizacji, na debiutancki start w wyścigu Gran Fondo Gdynia zdecydował się Michał 

Kempa, komik, dziennikarz i prezenter telewizyjny, który nie ukrywa, że kolarstwo szosowe jest jego 

pasją i bardzo często można go spotkać poruszającego się tym środkiem transportu. 

 

- Pierwszy raz płakałem ze szczęścia przy kolarstwie jak Sylwester Szmyd wygrał na Mount Ventoux – 

powiedział Michał Kempa. - Potem jak inni pchałem Rafała Majkę. Zdarłam gardło jak Kwiato 

wygrywał MŚ i Milano-San Remo. Moją ulubioną grą komputerową jest Pro Cycling Manager. Jeżdżę̨ 

na rowerze. Mam ich 5. Wydaję na to stanowczo za dużo pieniędzy. Na przejażdżki udało mi dorwać́ 

Mają Włoszczowską, Kwiato, Niemca czy Bodnara. Wjechałem na Stelvio, chociaż̇ wtedy w 2000 nie 

byłem w stanie wjechać́ pod lotnisko. Tak – w Bielsku jest lotnisko. Tak – podjazd ma jakieś́ 100 

metrów. Dalej z resztą jestem na tym rowerze niemiłosiernie słaby jak na ilość́ przejechanych 

kilometrów. Ale jeżdżę̨. Kocham rower i kocham kolarstwo. Inaczej się̨ tego ująć́ nie da – podsumował 

komik i dziennikarz. 

Kilka dni temu Michał Kempa ukończył wyścig „Mallorca 312” podczas którego zawodnicy i 

zawodniczki mogli zmierzyć się z wyzwaniami, jakie stawia przed kolarzami ta hiszpańska wyspa. 

Wyznaczony dystans 312 kilometrów Michał Kempa pokonał w 11 godzin i 15 minut. 
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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 wystartował były znakomity kolarz zawodowy: Piotr Wadecki, 

który postanowił sprawdzić malowniczą i pagórkowatą trasę po Kaszubach. W tegorocznej 

edycji zobaczymy Michała Kempę, komika, dziennikarza i prezentera telewizyjnego. Na 

ponowny udział w wyścigu zdecydował się również Piotr Wadecki.  

 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: sklep.gfseries.pl 

lub zapraszamy do naszego punktu stacjonarnego podczas Bike Expo na Parking GCS, przy ul. 

Olimpijskiej 5/9. W sobotę w godz. 10:00 - 19:00, a w niedzielę w godz. 10:00 - 15:00. 

 Gran Fondo Gdynia to czołowy 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. Po roku przerwy powrócono do realnego ścigania po Kaszubach. Wrócono  

ze zdwojoną siłą, jako Gran Fondo Series, czyli cyklu zawodów w Gdyni oraz Poznaniu. W 

Gran Fondo Gdynia w 2021 roku, wzięło udział ponad 500 kolarzy z 8 krajów. To plasowało 

Gran Fondo Gdynia na czele zestawienia największych imprez kolarskich w Polsce w 

pierwszym półroczu 2021. Sporym sukcesem okazały się debiutanckie zawody w Poznaniu. W 

rywalizacji w stolicy Wielkopolski wystartowało ponad 800 kolarzy. 

 Już 3 lipca amatorskie wyścigi kolarskie ponownie zawitają do stolicy Wielkopolski. Szybka i 

płaska trasa Gran Fondo Poznań cieszy się sporym zainteresowaniem kolarzy. Podobnie jak w 

Gdyni do wyboru są trzy dystanse: Gran Fondo, Medio Fondo oraz Family Fondo. Wszystkie 

trasy są całkowicie wyłączone z ruchu. Aktualnie na listach startowych jest już ponad 500 

osób, a zapisy trwają do 24 czerwca br. Rejestrować można się na portalu SlotMarket.pl. 

 

 

 

 

 

 

https://sklep.gfseries.pl/
https://www.slotmarket.pl/event/details/321/gran-fondo-pozna
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MIEJSCE NA NOTATKI 
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