


Już w sobotę 4 grudnia 2021 ultrasi ponownie będą zdobywać Trójmiejski
Park Krajobrazowy!  Tegoroczne zawody Garmin Ultra Race Gdańsk
rozegrają się na czterech dystansach: 84 km, 53 km, 27 km i 12 km. 

GÓRSKIE ŚCIGANIE NAD MORZEM
Trójmiejski Park Krajobrazowy rozciąga się na północno-wschodnim
fragmencie wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego. W Lasach
Oliwskich przebiega strefa krawędziowa wysoczyzny, a taka krawędź
obfituje w liczne strome zbocza. Gwarantujemy Wam zatem dużą liczbę
podbiegów i zbiegów!



www.ultrarace.pl

Piątek, 03.12.2021 r.
16:00 – 21:00 godziny otwarcia EXPO 
16:00 – 21:00 wydawanie pakietów startowych – wszystkie dystanse!

Sobota, 04.12.2021 r.
04:00-04:30 wydawanie pakietów startowych  – tylko dystans 84 km
04:30-20:00 godziny otwarcia EXPO 
05:00 start Garmin Ultra Race Gdańsk – dystans 84 km
06:30-07:30 wydawanie pakietów startowych – tylko dystans 53 km
07:30-09:00 wydawanie pakietów startowych – dystanse 27 km oraz 12 km
07:30-09:00 wydawanie pakietów startowych Garmin Junior 
08:00 start Garmin Ultra Race Gdańsk – dystans 53 km
09:15 start Garmin Junior Gdańsk 1-3 lat – bieg na 200 m
09:20 start Garmin Junior Gdańsk 4-5 lat – bieg na 200 m
09:25 start Garmin Junior Gdańsk 6-7 lat – bieg na 200 m
09:30 start Garmin Junior Gdańsk 8-11 lat – bieg na 500 m
09:35 start Garmin Junior Gdańsk 12-15 lat – bieg na 1000 m
10:00 start Garmin Ultra Race Gdańsk – dystans 27 km (numery 1200-1450)
10:15 start Garmin Ultra Race Gdańsk – dystans 27 km (numery 1451-1700)
10:30 start Garmin Ultra Race Gdańsk – dystans 12 km
10:40 ceremonia dekoracji Garmin Junior Gdańsk 
12:30 zamknięcie trasy – dystans 12 km
15:00 zamknięcie trasy – dystans 27 km
15:00 ceremonia dekoracji – Garmin Ultra Race Gdańsk dystans 27 km i 12 km 
18:00 zamknięcie trasy – dystans 53 km
18:00 ceremonia dekoracji Garmin Ultra Race Gdańsk dystans 53 km
20:00 zamknięcie trasy – dystans 84 km
20:00 ceremonia dekoracji Garmin Ultra Race Gdańsk dystans 84 km
20:30 zakończenie Garmin Ultra Race Gdańsk

Program zawodów

Garmin Ultra Race 
Gdańsk  4 grudnia 2021





WAŻNE INFORMACJE

wodoodporny numer startowy na bieg do umieszczenia 
na pasku/gumce,
zwrotny chip do pomiaru czasu,
profesjonalny pomiar czasu,
torebkę na pakiet startowy,
profesjonalne zabezpieczenie medyczne,
punkty odżywiania na trasie zawodów,
ubezpieczenie NNW,
pakiet żywieniowy na mecie,
pamiątkowy medal za ukończenie zawodów.

BIURO ZAWODÓW
Rejestracja na zawody przeprowadzona będzie przez system startlist.pl. 
Pakiet startowy odebrać będzie można w biurze zawodów, które będzie mieściło
się przy ulicy Kościerskiej 7 w Gdańsku.
Osoby niepełnoletnie startujące w zawodach Garmin Ultra Race Gdańsk na
dystansie 12 km muszą przedstawić podpisaną przez rodziców/opiekunów
prawnych zgodę na udział w zawodach.

Biegi dla dzieci – Garmin Junior
Wszyscy zawodnicy startujący w Garmin Junior Gdańsk muszą zostać
zweryfikowani w biurze zawodów w godzinach wydawania pakietów. Podstawą
odbioru pakietu startowego jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem
(np. legitymacja szkolna) oraz posiadanie pisemnej zgody rodziców/opiekunów
prawnych na udział w zawodach.

PUNKT INFORMACYJNY
Punkt informacyjny dla zawodników będzie usytuowany przy ulicy Kościerskiej 7
w Gdańsku (Instytut Budownictwa Wodnego PAN). 
Czynny będzie w godzinach wydawania pakietów startowych.

PAKIET STARTOWY
W ramach pakietu startowego każdy uczestnik zawodów otrzyma:
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http://www.startlist.pl/
http://www.startlist.pl/
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ODBIÓR PAKIETÓW
Odbiór pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów ( adres: 
ul. Kościerska 7, Instytut Budownictwa Wodnego PAN). 

Odbiór pakietów możliwy jest tylko w godzinach wskazanych w programie
zawodów. Podczas odbioru pakietu należy przedstawić kartę zawodnika oraz
okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. Bardzo prosimy przed odbiorem
pakietu założyć maseczkę i zdezynfekować ręce.  

UWAGA: Zawodnik bez wydrukowanej karty zawodnika nie będzie
dopuszczony do startu!

Piątek 03.12.2021 r.:
16:00 – 21:00 wydawanie pakietów startowych – wszystkie dystanse;
Sobota 04.12.2021 r.:
04:00-04:30 wydawanie pakietów startowych – tylko dystans 84 km;
06:30-07:30 wydawanie pakietów startowych  – tylko dystans 53 km;
07:30-09:00 wydawanie pakietów startowych – dystanse 27 km i 12 km;
07:30-09:00 wydawanie pakietów startowych Garmin Junior  (wszystkie
dystanse).

DEPOZYT
Przyjmowanie i odbiór depozytu: Gdańsk, ul. Kościerska 7 (Instytut
Budownictwa Wodnego PAN) w autobusie oznaczonym napisem „depozyt”.
Otwarcie depozytu nastąpi na godzinę przed startem. Zamknięcie depozytu
nastąpi w czasie rozpoczęcia dekoracji.
Depozyt wydawany będzie na podstawie okazanego numeru startowego. 
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UTRUDNIENIA W RUCHU
W związku z organizacją imprezy Garmin Ultra Race Gdańsk, w dniu
04.12.2021 r. (sobota) wystąpią utrudnienia w ruchu. W godzinach 05:00-
20:00 zamknięta dla ruchu będzie ul. Kościerska w Gdańsku. 
Dojazd z ul. Spacerowej do ul. Bytowskiej będzie możliwy objazdem
poprowadzonym przez ul. Kwietną. Dodatkowo chwilowe utrudnienia
wystąpią na ul. Spacerowej, w miejscach przecięcia ulicy przez zawodników,
gdzie występować będą chwilowe wstrzymania ruchu na czas
przebiegnięcia zawodników. 

ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH PUBLICZNYCH 
Na odcinkach prowadzących lub przecinających drogi publiczne obowiązują
zasady Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Uczestnicy zobowiązani są do
stosowania się do przepisów zawartych w w/w ustawie. Uwaga! Trasy 84
km i 53 km przecinają drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu.
Zachowajcie szczególną ostrożność!

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W LESIE
Zawody Garmin Ultra Race Gdańsk odbywają się na gruntach zarządzanych
przez Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Gdańsk. Każdy uczestnik zawodów,
który weźmie udział w zawodach musi przestrzegać zasady i wytycznych
jakie obowiązują na terenach lasów państwowych.
Listę zakazów znajdziecie w  art. 30 ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2129);

PARKING
Parking zawodów zlokalizowany będzie w sąsiedztwie miasteczka
zawodów, na terenie Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii
Nauk, przy ul. Kościerskiej 7. Parking będzie darmowy. 
W związku z ograniczoną ilością miejsc parkingowych zachęcamy do
przyjazdu na teren zawodów w grupach lub skorzystania z komunikacji
publicznej. UWAGA: Pozostawianie aut w miejscach, w których obowiązuje
zakaz parkowania może skutkować mandatami wystawianymi przez Straż
Miejską. 



PRYSZNICE
Prysznice znajdować się będą na gdańskiej Akademii Wychowania
Fizycznego. Wejście od ul. Czyżewskiego - sala nr XII.
Dla osób niezmotoryzowanych zostanie zapewnione auto, które będzie
dowozić zawodników. 

Wyjazdy na prysznic odbywać się będą w następujących godzinach:
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.
Przejazd powrotny z AWF do miasteczka zawodów w godzinach: 
12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Numer w razie zagubienia/problemów na trasie: 793 233 673
Numer do biura zawodów: 793 794 552

NUMERY ALARMOWE
Koniecznie przed startem zapisz poniższe numery telefonów:





BEZPIECZEŃSTWO ZAWODÓW
Sugerujemy, aby na terenie miasteczka
zawodów używać maseczek zakrywających
usta oraz nos. WAŻNE - Odbiór pakietów
startowych tylko w maseczkach. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

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

START Z ZACHOWANIEM
DYSTANSU SPOŁECZNEGO
Zawodnicy zobowiązani są do zachowania
bezpiecznych odległości podczas startu,
jak i w miejscach gromadzeń zawodników
(np. na punktach żywieniowych).
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I. PRZEPISY
1) Zawodnicy zobowiązani są do stosowania aktualnych na dzień startu przepisów
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

II. BIURO ZAWODÓW/ODBIÓR PAKIETÓW
Zawodnicy będą odbierać pakiety w biurze zawodów. Przed wejściem do biura
zawodów prosimy o założenie maseczki i dezynfekcję rąk. W biurze zawodów
należy okazać wydrukowaną kartę zawodnika. 

III. DYSTANS SPOŁECZNY / MASECZKI / DEZYNFEKCJA
1) Zawodnicy oraz obsługa zobowiązani są do przestrzegania zasad dystansu
społecznego zarówno przed, w trakcie, jak i po ukończeniu rywalizacji.
2) Sugerujemy, aby na terenie miasteczka zawodów używać maseczek
zakrywających usta oraz nos. Maseczki mogą zostać zdjęte bezpośrednio przed
startem. 
3) W miasteczku rozstawione zostaną pojemniki z płynem dezynfekującym.
Zawodnicy proszeni są o możliwie częstą dezynfekcję dłoni.

IV. STREFA STARTU
W strefie startu mogą przebywać tylko i wyłącznie zawodnicy uczestniczący 
w danym starcie. W strefie startu istnieje nakaz zachowania dystansu społecznego.
Sugerujemy również używanie maseczek zakrywających usta i nos. 

V. DEKORACJA
W dekoracji mogą brać udział tylko osoby dekorowane. Podczas oczekiwania na
dekorację oraz podczas dekoracji sugerujemy noszenie maseczki. 

WYTYCZNE SANITARNE



DYSTANS 84 KM

Dystans 84 km
Limit czasu: 15 godzin
Przewyższenia: +1800m/-1800 m
Punkty iTRA: 3 punkty
Punkty odżywcze: 5 punktów
Trasa GUR 84 km będzie oznaczona
czerwonymi tabliczkami i
pomarańczową taśmą ostrzegawczą 
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Na trasie znajdować się będą punkty
kontrolne, na których obowiązuje
limit czasu zezwalający na
kontynuację biegu. Zawodnicy,
którzy nie dobiegną do punktu w
wyznaczonym czasie zostaną
zdyskwalifikowani, a osoby, które
będą chciały kontynuować bieg będą
musiały zdjąć numer startowy,
podpisać oświadczenie o kontynuacji
biegu na własne ryzyko i własną
odpowiedzialność.

TRASA GUR 84 KM
LIMITY CZASOWE

W celu przelania napojów, każdy zawodnik ma obowiązek posiadania
własnego bidonu, kubka lub bukłaka.
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TRASA GUR 84 KM
 PUNKTY ŻYWIENIOWE

Gdańsk-Owczarnia – 22 km – woda, cola, banany, słone przekąski,
kabanosy, ciastka, czekolada;

Gdynia-Karwiny – 35,5 km – woda, cola, banany, cukierki, słone przekąski,
żelki, zupa, herbata;

Gdynia-Demptowo / PRZEPAK – 53 km – woda, cola, banany, 
bułka z pasztetem, bułka z dżemem, czekolada, żel, mus Day-Up;

Gdynia-Karwiny – 63 km – woda, cola, banany, cukierki, słone przekąski,
żelki, zupa, herbata;

Sopot-Reja – 74 km – woda, cola, energetyk, banany, czekolada, słone
przekąski, bułka z pasztetem, bułka z dżemem, mus Day-Up.

META: Zupa pomidorowa z ryżem (wege), herbata, woda, banany.
Ognisko: kiełbaski, chlebek, jabłka.

Przed skorzystaniem z punktu żywieniowego sugerujemy założyć
maseczkę/buffkę oraz zdezynfekować ręce (płyn zostanie zapewniony przez
organizatora). Należy posiadać własny kubek/bukłak, do którego możliwe
będzie przelanie napojów.
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TRASA GUR 84 KM
WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

numer startowy otrzymany od organizatora;

folia NRC;

bidon lub kubek;

telefon komórkowy z naładowaną baterią, która wytrzyma kilka

godzin (zalecamy wpisanie numeru kontaktowego do

organizatora);

gwizdek,

czołówka lub latarka z naładowanymi bateriami,

gotówka minimum 50 zł.

Zawodnicy z dystansu GUR84 mogą skorzystać z przepaku, który
zlokalizowany będzie w okolicy 53 km przy ul. Sakowicza. 

Zawodnicy GUR84 w pakiecie startowym otrzymają worki przepakowe,
które ze swoimi rzeczami, należy złożyć w biurze zawodów w godzinach
pracy biura tj. w piątek 3 grudnia w godz. 16:00 – 21:00 oraz w sobotę 4
grudnia do godziny 5:00. Przepak nie jest obowiązkowy. 

Zawodnik powinien spakować swoje rzeczy tylko do worka dostarczonego
przez organizatora. W ramach przepaku nie można pozostawiać
dodatkowych worków, toreb, plecaków itp.

PRZEPAK



DYSTANS 53 KM

Dystans 53 km 
Limit czasu: 10 godzin
Przewyższenia: +1200 m/-1200 m
Punkty iTRA: 2 punkty
Punkty odżywcze: 4 punkty
Trasa GUR 53 km będzie oznaczona
niebieskimi tabliczkami i pomarańczową
taśmą ostrzegawczą.
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Na trasie znajdować się będą punkty
kontrolne, na których obowiązuje
limit czasu zezwalający na
kontynuację biegu. Zawodnicy,
którzy nie dobiegną do punktu w
wyznaczonym czasie zostaną
zdyskwalifikowani, a osoby, które
będą chciały kontynuować bieg będą
musiały zdjąć numer startowy,
podpisać oświadczenie o kontynuacji
biegu na własne ryzyko i własną
odpowiedzialność.

TRASA GUR 53 KM
LIMITY CZASOWE

W celu przelania napojów, każdy zawodnik ma obowiązek posiadania
własnego bidonu, kubka lub bukłaka.
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TRASA GUR 53 KM
 PUNKTY ŻYWIENIOWE

Gdańsk-VII Dwór – 11 km – woda, cola, banany, słone przekąski, żelki;

Gdańsk-Owczarnia – 22 km – woda, cola, banany, słone przekąski,
kabanosy, ciastka, czekolada;

Gdynia-Sopocka – 30,5 km – woda, cola, banany, cukierki, słone przekąski,
żelki, zupa, herbata;

Sopot-Reja – 42 km – woda, cola, energetyk, banany, czekolada, słone
przekąski, bułka z pasztetem, bułka z dżemem, mus Day-Up.

META: Zupa pomidorowa z ryżem (wege), herbata, woda, banany.
Ognisko: kiełbaski, chlebek, jabłka.

Przed skorzystaniem z punktu żywieniowego sugerujemy założyć
maseczkę/buffkę oraz zdezynfekować ręce (płyn zostanie zapewniony przez
organizatora). Należy posiadać własny kubek/bukłak, do którego możliwe
będzie przelanie napojów.
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numer startowy otrzymany od organizatora,
folia NRC,
bidon lub kubek,
telefon komórkowy z naładowaną baterią, która wytrzyma kilka
godzin (zalecamy wpisanie numeru kontaktowego do
organizatora),
gwizdek,
gotówka minimum 50 zł.

Wyposażenie zalecane na trasie 53 km: 
czołówka lub latarka z naładowanymi bateriami.

TRASA GUR 53 KM
WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
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DYSTANS 27 KM

Dystans 27 km
Limit czasu: 5 godzin
Przewyższenia: +600 m/-600 m
Punkty iTRA: 1 punkty
Punkty odżywcze: 2 punkty
Trasa GUR 27 km będzie oznaczona
zielonymi tabliczkami i pomarańczową
taśmą ostrzegawczą 
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Na trasie znajdować się będą punkty
kontrolne, na których obowiązuje
limit czasu zezwalający na
kontynuację biegu. Zawodnicy,
którzy nie dobiegną do punktu w
wyznaczonym czasie zostaną
zdyskwalifikowani, a osoby, które
będą chciały kontynuować bieg będą
musiały zdjąć numer startowy,
podpisać oświadczenie o kontynuacji
biegu na własne ryzyko i własną
odpowiedzialność.

TRASA GUR 27 KM
LIMITY CZASOWE

W celu przelania napojów, każdy zawodnik ma obowiązek posiadania
własnego bidonu, kubka lub bukłaka.
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TRASA GUR 27 KM
 PUNKTY ŻYWIENIOWE, WYPOSAŻENIE

numer startowy otrzymany od organizatora;
bidon lub kubek;
telefon komórkowy z naładowaną baterią, która wytrzyma kilka
godzin (zalecamy wpisanie numeru kontaktowego do
organizatora);
gwizdek;
gotówka minimum 50 zł.

PUNKTY ŻYWIENIOWE
Gdańsk-VII Dwór – 11 km – woda, cola, banany, słone przekąski,
żelki;

Gdańsk-Owczarnia – 22 km – woda, cola, banany, słone przekąski,
kabanosy, ciastka, czekolada.

META: Zupa pomidorowa z ryżem (wege), herbata, woda, banany.
Ognisko: kiełbaski, chlebek, jabłka.

Przed skorzystaniem z punktu żywieniowego sugerujemy założyć
maseczkę/buffkę oraz zdezynfekować ręce (płyn zostanie
zapewniony przez organizatora). Należy posiadać własny
kubek/bukłak, do którego możliwe będzie przelanie napojów.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Wyposażenie zalecane na trasie 27 km: folia NRC.
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DYSTANS 12 KM

Dystans 12 km
Limit czasu: 2 godziny
Przewyższenia: +250 m/-250 m
Punkty odżywcze: 1 punkt
Trasa GUR 12 km będzie oznaczona
żółtymi tabliczkami i pomarańczową
taśmą ostrzegawczą 
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Na trasie znajdować się będą punkty
kontrolne, na których obowiązuje
limit czasu zezwalający na
kontynuację biegu. Zawodnicy,
którzy nie dobiegną do punktu w
wyznaczonym czasie zostaną
zdyskwalifikowani, a osoby, które
będą chciały kontynuować bieg będą
musiały zdjąć numer startowy,
podpisać oświadczenie o kontynuacji
biegu na własne ryzyko i własną
odpowiedzialność.

TRASA GUR 12 KM
LIMITY CZASOWE

W celu przelania napojów, każdy zawodnik ma obowiązek posiadania
własnego bidonu, kubka lub bukłaka.
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numer startowy otrzymany od organizatora,
bidon lub kubek.

PUNKTY ŻYWIENIOWE 
Gdańsk-Owczarnia – 7 km – woda, cola, banany, słone przekąski,
kabanosy, ciastka, czekolada.

META: Zupa pomidorowa z ryżem (wege), herbata, woda, banany.
Ognisko: kiełbaski, chlebek, jabłka.

Przed skorzystaniem z punktu żywieniowego sugerujemy założyć
maseczkę/buffkę oraz zdezynfekować ręce (płyn zostanie
zapewniony przez organizatora). Należy posiadać własny
kubek/bukłak, do którego możliwe będzie przelanie napojów.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

TRASA GUR 12 KM
 PUNKTY ŻYWIENIOWE, WYPOSAŻENIE
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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.



Ultra Wysoczyzna
 22.04.2022

IMPREZA PARTNERSKA

80 KM          52 KM         25 KM         12 KM
+/- 1900            +/-1100           +/- 1000           +/- 500

Wysoczyzna Elbląska to malownicza i  tajemnicza kraina wyrastająca     
 z Żuław Wiślanych oraz z brzegów Zalewu Wiślanego. Pełna stromych,
wyżłobionych przez wartkie potoki wąwozów i jarów. Bieg na tym terenie
będzie niezapomnianym przeżyciem.

Więcej informacji i zapisy na:  www.ultrawysoczyzna.pl

Ryk jelenia Wycie wilka Kwik dzika Pisk lisa

 14 H                 10 H                    5 H                  3 H

Odkryj nieodkryte! Poznaj Wysoczyznę!

http://www.ultrawysoczyzna.pl/
http://www.ultrawysoczyzna.pl/
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