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Drodzy Zawodnicy,
Kłopoty związane z trwającą pandemią koronawirusa
spowodowały, że przez długi czas nie wiedzieliśmy czy
w tym roku impreza w ogóle dojdzie do skutku.
Zazwyczaj zapisy na zawody trwały od marca, a teraz
czekaliśmy do ostatniego momentu z informacją, że
bieg się odbędzie. Jesteśmy wdzięczni władzom
miasta, wszystkim służbom, sponsorom i partnerom,
których zaangażowanie pozwoliło kolejny raz
zorganizować imprezę. Pokonaliśmy wiele trudności,
ale udało się i  biegacze znowu pojawią się na ulicach
Gdańska podczas 7. już odsłony półmaratonu.
Jesteśmy przekonani, że możliwość bezpośredniej
rywalizacji sprawi zawodnikom wielką radość.

Do zobaczenia na starcie!

Rafał Zakrzewski

Dyrektor 

Garmin Półmaraton Gdańsk
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Takie miasto jak Gdańsk jest tylko jedno. Inne mogą być tylko
podobne. Nadmorskie położenie i ponad tysiąc lat historii sprawiają,
że Gdańsk jest wyrazisty, zdecydowany, o ugruntowanej pozycji na
mapie Europy.
Jednocześnie to miasto, które wciąż kryje w sobie wiele tajemnic i
ma to „coś”, dzięki czemu nie można pomylić go z żadnym innym.

Nie ma Gdańska bez wolności. Odwaga, kreatywność, ale przede
wszystkim wolność: to prawdziwie gdańska tradycja. Cnota od
wieków najwyżej ceniona przez gdańszczan ukształtowała
niepowtarzalny „genius loci” miasta. Czuć ją równie dobrze wśród
kamieniczek Głównego Miasta, jak i pomiędzy dźwigami
stoczniowymi Młodego Miasta, na pięknych piaszczystych plażach i
w postindustrialnych halach, w parkach i w tunelach: w Gdańsku
wolność jest wszechobecna, można jej niemal dotknąć. Inspiruje i
przeobraża zarówno przestrzeń jak i ludzi. Tacy są gdańszczanie:
odważni, zaangażowani, pełni pasji, twórczy. Taki jest Gdańsk:
otwarty na nowe idee, idący z duchem czasu, kreujący zdarzenia,
wciąż zaskakujący.
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Gdańsk zmienia oblicze z dnia na dzień. Niedawno był centrum wydarzeń, które zmieniły bieg historii Europy.
Sierpień roku 1980, strajk w Stoczni Gdańskiej, któremu przewodził Lech Wałęsa i powstanie Solidarności,
wielkiego ruchu społecznego, zawładnęły wyobraźnią milionów ludzi. To właśnie te wydarzenia dały ogromny
impuls ruchom wolnościowym na całym świecie i pozwoliły uwierzyć, że niemożliwe jest możliwe. Wolność
„od”: zła, opresji, strachu staje się dziś wolnością „do”: spełniania marzeń, kreatywności, odwagi, lepszego
życia. To miasto osadzone w historii, ale żyjące teraźniejszością i śmiało patrzące w przyszłość.

Współczesny Gdańsk to nowoczesna, europejska metropolia, gospodarka oparta na wiedzy i technologii,
ekosystem przyjazny innowacjom, prężnie rozwijające się centrum kultury, nauki, rozrywki i sportu, atrakcyjny
cel wyjazdów turystycznych. Jako miejsce narodzin Solidarności staje się centrum debaty o współczesnym
świecie, jako Światowa Stolica Bursztynu pobudza wyobraźnię projektantów mody i designerów, jako miasto
wolności inspiruje artystów, jako centrum IT skupia najlepszych profesjonalistów, jako tętniące życiem
nadmorskie miasto z bogatą historią przyciąga corocznie miliony turystów.

W prestiżowym, międzynarodowym konkursie European Best Destinations 2017 Gdańsk stanął na podium
dzięki blisko 50 tysiącom głosów z całego świata. Nie bez przyczyny Gdańsk, słynny także z zapierającego
dech w piersiach Stadion Energa Gdańsk i hali sportowej Ergo Arena, był jednym z Miast-Gospodarzy
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, w roku 2013 gościł Mistrzostwa Europy w Piłce
Siatkowej Mężczyzn, a w 2014 był gospodarzem Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn.

Gdańsk to również zwycięzca wielu ogólnopolskich rankingów i jedno z najlepszych w kraju miejsc do życia.
Jest niezwykle atrakcyjnym punktem na mapie zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. To niemalże
słownikowa definicja pojęcia „work-life balance”. W końcu, gdzie jeszcze można odpocząć po pracy spacerując
brzegiem morza po szerokiej, piaszczystej plaży, by dosłownie chwilę później znaleźć się w górzystym terenie
w środku lasu? Tu się żyje!

GDAŃSK. MIASTO WOLNOŚCI



NIEDZIELA, 04.10.2020 R.
07:45-8:15 – wydawanie pakietów dla startu nr 1 w strefie pakietowej
08:30 – START NR 1 (dystans 21,1 km, NUMERY 1-250)
11:30 – zamknięcie trasy wyścigu dla startu nr 1
11:00-11:30 – wydawanie pakietów dla startu nr 2 w strefie pakietowej
11:45 – START NR 2 (dystans 21,1 km, NUMERY 251-500)
14:45 – zamknięcie trasy wyścigu dla startu nr 2
14:15-14:45 – wydawanie pakietów dla startu nr 3 w strefie pakietowej
15:00 – START NR 3 (dystans 21,1km, NUMERY 501 i wyższe)
18:00 – zamknięcie trasy wyścigu dla startu nr 3
18:00 – ceremonia dekoracji
18:30 – zakończenie Garmin Półmaraton Gdańsk
Program może ulec zmianie!
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PROGRAM ZAWODÓW

https://www.facebook.com/hokarunnerspoland
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Garmin Półmaraton Gdańsk
Półmaraton rozegrany zostanie na dystansie 21,0975 km (2 pętle) i
zostanie przeprowadzony ulicami miasta Gdańsk. 
Pomiar trasy – atest PZLA. 

Limit czasu ukończenia zawodów – 3 godziny.
Start i meta zawodów zlokalizowane będą na bramie Stoczni Gdańskiej.

TRASA ZAWODÓW





LOKALIZACJA ZAWODÓW
Start oraz meta znajdować się będą przy historycznej Bramie nr 2 Stoczni
Gdańskiej, która jest jednocześnie bramą prowadzącą do Europejskiego
Centrum Solidarności. 

Odbiór pakietów odbędzie się w miasteczku zawodów, które będzie się
mieściło w bezpośrednim sąsiedztwie Europejskiego Centrum Solidarności
przy Drodze do Wolności, która jest przedłużeniem ul. Doki. 

BIURO ZAWODÓW
W zawodach Garmin Półmaraton Gdańsk nie będzie klasycznego Biura
Zawodów, w którym będzie można odebrać pakiet, czy zapisać się na zawody.
Rejestracja przeprowadzona będzie przez system startlist.pl, a przygotowane
pakiety startowe należy odebrać w strefie pakietów.

Pakiet startowy odebrać można wyłącznie osobiście po wejściu do strefy
pakietów w godzinach wskazanych w regulaminie. Będzie on znajdował się
przy stanowisku z numerem startowym zawodnika. Przed wejściem do strefy
pakietów należy przekazać podpisaną kartę zawodnika oraz dokument
tożsamości ze zdjęciem. Karta z numerem startowym zawiera oświadczenie o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach i starcie na
własną odpowiedzialność. Kartę należy pobrać z  systemu startlist.pl. 

UWAGA: Zawodnik bez wydrukowanej karty zawodnika nie będzie
dopuszczony do startu!
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numer startowy i agrafki,
zwrotny chip do pomiaru czasu,
profesjonalny pomiar czasu
eko torba Garmin na pakiet startowy,
profesjonalne zabezpieczenie medyczne,
punkty odżywiania na trasie zawodów,
pakiet żywieniowy na mecie wraz z medalem za ukończenie zawodów, 
ubezpieczenie NNW,
możliwość dokupienia okolicznościowej koszulki.

07:45-8:15 – wydawanie pakietów dla startu nr 1 w strefie pakietowej;
11:00-11:30 – wydawanie pakietów dla startu nr 2 w strefie pakietowej;
14:15-14:45 – wydawanie pakietów dla startu nr 3 w strefie pakietowej.

PAKIET STARTOWY
W ramach pakietu startowego każdy uczestnik zawodów otrzyma:

ODBIÓR PAKIETÓW
Odbiór pakietów startowych odbędzie się w strefie pakietowej:

WAŻNE: Przed wejściem do strefy pakietów należy założyć maseczkę/komin oraz
podczas ustawiania się w kolejce prosimy zachować odpowiedni dystans
społeczny. Przypominamy również, aby w tym czasie przygotować podpisaną kartę
zawodnika oraz dokument tożsamości ze zdjęciem. Przyśpieszy to odbiór pakietów.
Prosimy również o jak najszybsze opuszczanie strefy pakietów, aby nie powodować
kolejek. Dziękujemy!

DEPOZYT
Depozyt dla zawodników będzie mieścił się w okolicach strefy pakietów przy ulicy
Doki w Gdańsk i będzie czynny w dniu zawodów, w godzinach trwania zawodów.

Ze względów ekologicznych, nie będą wydawane torby plastikowe i inne
opakowania na deponowane rzeczy. Przed zdaniem depozytu zawodnicy
zobowiązani są do szczelnie zamknięcia/zabezpieczenia plecaków/toreb, itp.
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Księdza Jerzego Popiełuszki: 8.00-18.00
Rybaki Górne (z możliwości wyjazdu na ul. Wałową): 8.00-18.00
Nowomiejska: 8.00-18.00
Jana z Kolna (kierunek Nowy Port): 8.00-18.00
Marynarki Polskiej (kierunek Nowy Port): 8.00-17.30
Kliniczna (kierunek Nowy Port): 8.00-17.45
Wały Piastowskie (kierunek Nowy Port): 8.00-18.00

PUNKT INFORMACYJNY
Punkt informacyjny dla zawodników będzie usytuowany w okolicach strefy pakietów
w tym samym miejscu co depozyt i będzie czynny w godzinach trwania zawodów.

PARKING
Najbliższy parking, z którego mogą skorzystać zawodnicy podczas  Garmin
Półmaraton Gdańsk 2020, znajduje się przy ul. Kosynierów Gdyńskich (link do mapki
- tutaj). Parking jest płatny – 3 zł za godzinę. Dojazd do parkingu będzie możliwy
tylko z kierunku Nowy Port. Osobom poruszającym się od strony centrum
sugerujemy objazd przez Al. Zwycięstwa, ul. Hallera, ul. Kliniczną oraz ul. Jana z
Kolna. UWAGA: Pozostawianie aut w miejscach, w których obowiązuje zakaz
parkowania może skutkować mandatami wystawianymi przez Straż Miejską! 

UTRUDNIENIA W RUCHU 
W związku z organizacją kolejnej edycji imprezy biegowej Półmaraton Gdańsk
informujemy, że w dniu 4 października 2020 roku (niedziela), w godzinach 8.00 –
18.00 na niżej wymienionych ulicach wystąpią utrudnienia w ruchu polegające na
częściowym lub całkowitym wyłączeniu ulic z ruchu kołowego. W miejscach w
których będzie to możliwe służby organizatora zabezpieczające trasę będą
przepuszczać pojedyncze pojazdy poprzecznie to trasy Półmaratonu.

Orientacyjne czasy wyłączania/ ograniczania ruchu na poszczególnych ulicach
trasy:

Objazd w kierunku Nowego Portu z uwagi na zamknięcie jezdni ul. Marynarki
Polskiej w relacji do Energa Stadionu wytyczono Al. Zwycięstwa i Al. Gen. Józefa
Hallera. Dojazd do Centrum z kierunku Węzła Kliniczna ulicą Jana z Kolna zostanie
utrzymany przez cały okres trwania imprezy (w tym do ulic Narzędziowców i
Robotniczej oraz do zjazdów na tereny postoczniowe).
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o stosowanie się do wskazówek i poleceń służb
porządkowych.
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BRAK KLASYCZNEGO BIURA
ZAWODÓW 
Rejestracja odbywa się wyłącznie przez
system www.startlist.pl, a przygotowane
pakiety startowe będą czekały na
zawodników w strefie pakietów.

BEZPIECZEŃSTWO ZAWODÓW
Zawodnicy zobowiązani są do zakrywania ust w
miasteczku zawodów, przed startem, jak i w
oczekiwaniu na dekorację.  

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

ZAWODY BEZ UDZIAŁU
PUBLICZOŚCI

DEZYNFEKCJA TERENU ZAWODÓW
Wszystkie miejsca począwszy od startu,
strefy pakietów, czy innych punktów
gromadzenia się zawodników będą
dokładnie i regularnie dezynfekowane.

START Z ZACHOWANIEM
DYSTANSU SPOŁECZNEGO
Zawodnicy zobowiązani są do zachowania
bezpiecznych odległości podczas startu, jak i
w miejscach gromadzeń zawodników.  



Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do aktualnych na
dzień startu zaleceń, wytycznych i nakazów wydanych przez
Ministerstwo Zdrowia lub inne organy państwowe odnośnie
zachowania dystansu społecznego, stosowania środków
ochrony indywidualnej lub uczestnictwa w zgromadzeniach.
Zawody odbędą się bez udziału publiczności.
Zawodnicy powinni przestrzegać dystansu społecznego
zarówno przed, w trakcie jak i po zawodach.
Zawodnicy zobowiązani są do zachowania dyscypliny i
przestrzegania harmonogramu zawodów.
Medal finishera wydany zostanie po minięciu linii mety wraz z
pakietem żywieniowym.
Zawodnicy zobowiązani są do jak najszybszego opuszczenia
strefy pakietów, punktu odświeżania za metą oraz opuszczenia
terenu zawodów po skończonej rywalizacji.
Dekoracja będzie ograniczona wyłącznie dla osób
dekorowanych i będzie przeprowadzona bez udziału
publiczności.
Obsługa zawodów zaopatrzona będzie w niezbędne środki
ochrony sanitarnej oraz środki do dezynfekcji.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

WYTYCZNE SANITARNE
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Punkt 1 - 5,2 km: woda w butelkach, napój izotoniczny, żel Diamant.

Punkt 2 - 10,4 km: woda w butelkach.

Punkt 3 - 15,75 km: woda w butelkach, napój izotoniczny, żel Diamant.

Punkt 4 - 20,9 km: woda w butelkach.

Punkt za metą: Red Bull oraz każdy zawodnik za metą otrzyma pakiet
żywieniowy, w którym znajdować się będą: woda, banan, czekolada
Bałtyk,  żelki dr Oetker, medal za ukończenie zawodów.

Po otrzymaniu pakietu żywieniowego zawodnicy proszeni będą o
opuszczenie strefy finishera. 

PUNKTY ŻYWIENIOWE
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W związku z obostrzeniami sanitarnymi woda na punktach odświeżania będzie
podawana w butelkach o pojemności 0,5 L. Bardzo prosimy o nie wyrzucanie
pełnych butelek tylko o wykorzystanie całej wody i wyrzucenie butelki oraz
innych śmieci (m.in. żele, tubki itp. itd.) w miejscach oznaczonych żółtym
banerem. Takich miejsc na trasie będzie sześć i będą one znajdować się na 200m
przed każdym punktem odświeżania, 300 m za każdym punktem odświeżania oraz
dodatkowo na 2,5 km, 7,8 km, 13 km oraz 18,35 km trasy. Wyrzucanie butelek oraz
innego rodzaju śmieci w innych miejscach będzie karane dyskwalifikacją.
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NIESTOSOWANIE SIĘ DO WYZNACZONEJ TRASY

NIESPORTOWE ZACHOWANIA

WYRZUCANIE ŚMIECI POZA WYZNACZONYMI PUNKTAMI

POMOC Z ZEWNĄTRZ POZA PUNKTAMI ODŻYWCZYMI 
(POMOC DOZWOLONA DO 50 M ZA PUNKTAMI ODŻYWCZYMI)

NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO POLECENIA SĘDZIEGO LUB
PRZEDSTAWICIELA ORGANIZATORA

KARY I DYSKWALIFIKACJE

Kary będą egzekwowane przez sędziów rozstawionych na trasie zawodów. 
Zawodnikom nie przysługuje odwołanie się od kary lub dyskwalifikacji. 
Zakazane jest otrzymywanie jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz udzielanej poza
punktami żywieniowymi.





Garmin Ultra Race Gdańsk

ZAPISZ SIĘZAPISZ SIĘ

Dystanse: 86 km, 52 km, 27 km i 11 km.
Edycja Mikołajkowa!
Trasa: Wszystkie dystanse poprowadzone są
szlakami i ścieżkami Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego. Start i meta zlokalizowane
są w Gdańsku Oliwie. 
Więcej informacji - tutaj.

Dystanse: Półmaraton rozegrany zostanie
na dystansie 21,0975 km oraz rozegrana
zostanie rywalizacja na dystansie 5 km.
Trasa: malownicza trasa przeprowadzona
ulicami miasta Kielc oraz najbliższymi
okolicami. 
Więcej informacji - tutaj. ZAPISZ SIĘZAPISZ SIĘ

Zapisz się, wystartuj i zostań
królemGUR!

Półmaraton Kielce 
o Błękitną Wstęgę Silnicy

Pokonaj Półmaraton w sercu
Gór Świętokrzyskich!

29 listopada 2020

IMPREZY PARTNERSKIE

5 grudnia 2020

https://ultrarace.pl/gdansk/formularz-zgloszeniowy/
https://ultrarace.pl/gdansk/formularz-zgloszeniowy/
https://ultrarace.pl/
https://polmaratonkielce.pl/
https://ultrarace.pl/gdansk/formularz-zgloszeniowy/
https://polmaratonkielce.pl/polmaraton/formularz-zgloszeniowy/
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SPONSORZY

PATRONI MEDIALNI


