Drodzy Miłośnicy
Kolarstwa,
cieszę się, że znów w tak
licznym gronie celebrujemy
prawdziwe kolarskie święto!
To najlepszy dowód na to, że poznaniacy kochają sport i nie tylko
dopingują najlepszych, lecz sami stają na starcie zawodów.
Wyścig rowerowy Gran Fondo Poznań na dobre zagościł
w kalendarzu najważniejszych poznańskich imprez sportowych,
a w tym roku powraca na teren Międzynarodowych Targów
Poznańskich. Podczas tych zawodów każdy z pasjonatów jazdy
na rowerze odnajdzie się bez trudu! Rodzice z pociechami
przemierzą ulice miasta na trasie wyścigu familijnego, a bardziej
zaprawieni w bojach będą mogli stawić czoła dłuższym
dystansom.
Dzięki takim wydarzeniom tworzymy w Poznaniu atmosferę
przyjazną uprawianiu sportu zarówno w formie rekreacyjnej,
jak i wyczynowej. To właśnie widok najmłodszych na starcie
napawa największym optymizmem.
Życzę wszystkim sympatykom kolarstwa wspaniałej zabawy oraz
niepowtarzalnych emocji na trasach. Mam nadzieję, że czas
spędzony w stolicy Wielkopolski na długo pozostanie w Państwa
pamięci, a jazda na rowerze dla wielu stanie się codziennością.
Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania
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Drodzy Kibice!
Drodzy Mieszkańcy!
Przed nami weekend kolarskich emocji
w stolicy Wielkopolski. Druga edycja
Gran Fondo Poznań już w niedzielę,
3 lipca, a dzień wcześniej na terenie
Międzynarodowych Targów
Poznańskich odbędą się krótkie
wyścigi Gran Fondo Kids.
Serdecznie zachęcam Was - mieszkańców Poznania i okolicznych
miejscowości, przez które przejedzie peleton Gran Fondo Poznań - by
dołączyć do tego kolarskiego święta. Jeśli nie w roli uczestnika, to jako kibic.
Nic bowiem nie dodaje więcej energii i nie wywołuje większego uśmiechu na
twarzach zawodników, jak kibice zgromadzeni na trasie i mecie wyścigu.
W Informatorze Kibice, który właśnie czytacie, znajdziecie podstawowe
informacje o tegorocznym Gran Fondo Poznań, w tym m.in. program
wydarzenia i przebieg tras. To jednak nie wszystko.
Zdajemy sobie sprawę, że Gran Fondo Poznań - podobnie jak inne tego typu
wyścigi kolarskie czy biegi uliczne, niesie ze sobą nie tylko mnóstwo
pozytywnych sportowych emocji, ale też czasowe utrudnienia na drogach
oraz zmiany w komunikacji miejskiej. O nich również przeczytacie w dalszej
części Informatora.
Chciałbym Was zapewnić, że wspólnie z lokalnymi służbami dokładamy
wszelkich starań, by zminimalizować te chwilowe niedogodności dla
mieszkańców. Wystąpią one jedynie w niedzielę, 3 lipca i potrwają nie dłużej
niż do godzin okołopołudniowych. Do dyspozycji mieszkańców i kierowców
oddajemy także specjalną infolinię, na której będzie można uzyskać
szczegółowe informacje i pomoc w zakresie dostępnych opcji dojazdu
w czasie trwania wyścigu.
Mamy nadzieję, że będziecie z nami i kolarzami, którzy 3 lipca będą dzielnie
walczyć na trasach Gran Fondo Poznań. Do zobaczenia!
Michał Drelich
Dyrektor Gran Fondo Series
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PROGRAM
Sobota, 2.07.2022
8:00 - 9:30

Godziny otwarcia biura zawodów dla Gran Fondo Kids

9:30

Gran Fondo Kids – dystans 3000 m

9:50

Gran Fondo Kids – dystans 2500 m

10:05

Gran Fondo Kids – dystans 1500 m

10:20

Gran Fondo Kids – dystans 1000 m

10:30 - 20:30
10:45

Godziny otwarcia depozytu rowerowego
Gran Fondo Kids – dystans 500 m

11:00 - 20:00

Godziny otwarcia biura zawodów i Bike Expo

11:00 - 20:00

Welcome Banquet

11:30

Dekoracje Gran Fondo Kids

Niedziela, 3.07.2022
7:00 - 15:00

Godziny otwarcia depozytu

7:00

Otwarcie stref startowych

8:00

Start - dystans Gran Fondo

8:05

Start - dystans Medio Fondo

8:25

Start - dystans Family Fondo

9:00 - 15:00
~ 9:10
10:00 - 15:00

Godziny otwarcia depozytu rowerowego
Pierwszy zawodnik na mecie - dystans Family Fondo
Godziny otwarcia Bike Expo

~ 10:10

Pierwszy zawodnik na mecie - dystans Medio Fondo

~ 11:10

Pierwszy zawodnik na mecie - dystans Gran Fondo

12:30
~ 13:00

Dekoracje zwycięzców - Open
Ostatni zawodnik na mecie

13:00

Dekoracje zwycięzców - kat. wiekowe Medio Fondo

13:30

Dekoracja zwycięzców - kat. wiekowe Gran Fondo

15:00

Zakończenie imprezy
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MAPA MIASTECZKA
Miasteczko Gran Fondo Poznań 2022 powstanie w Pawilonie 5
Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Znajdzie się tam m.in. biuro zawodów, oficjalny sklep z gadżetami Gran
Fondo Series, strefa expo ze stoiskami wystawców z branży rowerowej i
sportowej, a także strefa cateringowa i scena, na której wręczone zostaną
nagrody dla najlepszych kolarzy w poszczególnych kategoriach.
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INFORMACJE OGÓLNE
GRAN FONDO
TERMIN
ZAWODÓW

FAMILY FONDO

3.07.2022

3.07.2022

8:00

8:05

8:25

TRASA

106 km

65 km

28 km

LIMIT CZASU

5h

4h

2h

START

ul. Bukowska

ul. Bukowska

ul. Bukowska

META

ul. Bukowska

ul. Bukowska

ul. Bukowska

GODZINA
STARTU

LIMIT
UCZESTNIKÓW

LIMIT WIEKU

BIURO
ZAWODÓW

3.07.2022

MEDIO FONDO

1000

18 lat

2.07.2022,
11:00 - 20:00

1000

1000

18 lat

13 lat

2.07.2022,
11:00 - 20:00

2.07.2022,
11:00 - 20:00

2022

EXPO / OFFICIAL MERCHANDISE STORE
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE
PAWILON NR 5
SOBOTA, 2 LIPCA: 11:00 – 20:00
NIEDZIELA, 3 LIPCA: 10:00 – 15:00

W oficjalnym sklepie Gran Fondo Poznań będzie można kupić lifestylową
kolekcję kolarską oraz inne produkty, takie jak spodenki kolarskie, kawę, wina,
kaski, bidony, torby podsiodłowe, zestawy naprawcze do opon, sakwy i inne.
W strefie Expo swoje stoiska wystawią także inne sklepy i marki z branży
kolarskiej i sportowej. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tą ofertą!
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PLAN STARTU
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TRASY WYŚCIGÓW
Start i meta wszystkich trzech wyścigów znajdują się na ul. Bukowskiej,
tuż przy Międzynarodowych Targach Poznańskich.
Trasy prowadzą poza miasto, w kierunku zachodnim. Uczestnicy Family
Fondo skręcają jako pierwsi na krótką pętlę. Zawodnicy Medio Fondo jadą
długą pętlą, podczas gdy kolarze z najdłuższego dystansu - Gran Fondo mają do przejechania dwie długie pętle i dopiero po drugiej wjeżdżają z
powrotem do miasta.
Zachęcamy mieszkańców Poznania i okolicznych miejscowości
znajdujących się przy trasie do wspólnego kibicowania kolarzom!
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PREMIE LOTNE
Na trasie Gran Fondo Poznań znajdują się 4 premie lotne,
zaliczane do klasyfikacji, która wyłoni "Najaktywniejszego
Kolarza" oraz "Najaktywniejszą Kolarkę". Do punktacji zaliczany
jest także finisz na mecie.

Numer premii
lotnej

Premia
lotna nr. 1

Premia
lotna nr. 2

Premia
lotna nr.3

Premia
lotna nr.4

Premia
lotna nr.5
(meta)

Kilometr

18 km

49 km

59 km

90 km

105 km

Regulamin Klasyfikacji Premii Lotnej znajdziesz tutaj

WYNIKI
Wyniki dostępne będą po zawodach na stronie
www.gfseries.pl. Wyniki na żywo będzie można śledzić na
stronie www.wyniki.datasport.pl
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GRAN FONDO KIDS
TERMIN: 2 LIPCA 2022
MIEJSCE: MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE

BIURO ZAWODÓW
GODZINY OTWARCIA:
SOBOTA, 2 LIPCA 8:00 – 9:30

Harmonogram startów:
9:30
Gran Fondo Kids – dystans 3000 m (6 pętla)
9:50
Gran Fondo Kids - dystans 2500 m (5 pętle)
10:05
Gran Fondo Kids - dystans 1500 m (3 pętle)
10:20
Gran Fondo Kids - dystans 1000 m (2 pętli)
10:45
Gran Fondo Kids - dystans 500 m (1 pętli)
DEKORACJA GRAN FONDO KIDS
SCENA
SOBOTA, 2 LIPCA 11:30
16

2022

TRASA GRAN FONDO KIDS
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NAJBLIŻSZY PARKING
Centrum Handlowe – AVENIDA
ul. Matyi 2, 61-586 Poznań
Parking dwupoziomowy (lit. A, B) wewnętrzny.
Liczba miejsc: 500.
Czynny: 8.30-22.00.
Wjazd na parking wewnętrzny znajduje się po prawej stronie przed
wjazdem na rampę zewnętrzną.
Parking trzypoziomowy (lit. C, D, E) zewnętrzny.
Parking nad peronami 1, 2, 3.
Liczba miejsc: 1000.
Parking czynny: 24h / dobę.
Wjazd na parking zewnętrzny odbywa się rampą parkingową biegnącą
wokół budynku centrum.

Cennik:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

do 3 godzin parkowania – gratis
do 4 godzin parkowania – 6 zł
do 5 godzin parkowania – 12 zł
do 6 godzin parkowania – 18 zł
Poziomy D i E 24 h – 25 zł
Poziomy A, B, C – każda następna godzina parkowania – 6 zł
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UTRUDNIENIA W RUCHU I ZMIANY
W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
W związku z organizacją wyścigu Gran Fondo Poznań, w
niedzielę, 3 lipca 2022r. na terenie Poznania i okolicznych gmin
po zachodniej stronie miasta wystąpią czasowe utrudnienia w
ruchu drogowym oraz zmiany w komunikacji miejskiej.
Wyłączenia dróg, w większości przypadków, potrwają nie dłużej
niż w godzinach 7:00 - 13:00, a na wielu odcinkach trasy będą
krótsze. Jedynie odcinki na ul. Bukowskiej w Poznaniu mogą być
wyłączone z ruchu dłużej, maksymalnie do godz. 16:00.

ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - SPRAWDŹ!
Na potrzeby mieszkańców, uruchamiamy w weekend 2-3 lipca
specjalną, dedykowaną infolinię, na której będzie można
uzyskać szczegółowe informacje nt. wyłączonych odcinków dróg,
wytyczonych objazdów, czy tzw. śluz, przez które będzie można
przeciąć trasę wyścigu.

NUMER INFOLINII:

500 261 000
INFOLINIA CZYNNA:
SOBOTA, 2 LIPCA: 10:00 - 20:00
NIEDZIELA, 3 LIPCA: 7:00 - 15:00
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Miasto gospodarz:

Partner strategiczny:

Partner oficjalny:

Sponsorzy i partnerzy:

