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In 2016, the organizers of Poznan Bike Challenge received a unique announcement… UCI 
awarded them the organization of the 2019 UCI GRAN FONDO WORLD CHAMPIONSHIPS 
- the World Championship for amateurs and masters!

The goal is to spread amateur cycling on an international level, offering riders, who qualified 
during one of the 22 UCI Gran Fondo World Series events worldwide, the opportunity to 
race as a professional and compete for the World Champion title in the Time Trial and Road 
Race. In 2018, the UCI Gran Fondo World Championships were held in Varese (Italy) and in 
2020 they will take place in Vancouver-Whistler (Canada). 

Cyclists from over 50 countries worldwide will ride on a course similar to the Bike Challenge 
Event in 2018. The international program includes the Time Trial race on Thursday, August 
29th, starting from Bednary Driving City, and the Gran Fondo and Medio Fondo (Road 
Races) on Sunday, September 1st. The official opening ceremony will take place in the 
center of Poznan City at the International Poznan Fair on Friday, August 30th at 18:00. 

From August 28th to September 1st, the Race Village will be located in the International 
Poznan Fair (MTP). This large space in the heart of Poznan will be the central hub of the 
event. It will include areas specifically dedicated to the championships - registration, bib 
number collection and technical meetings - the Race Village will host a commercial village 
with stands from both local companies and international brands.  

Working to feed all participants will be the talented team from the Garden City, which 
represents a virtuous example of collaboration with schools and personal and professional 
growth opportunities for young people. Sport is commitment, determination, healthy 
nutrition and teamwork. At the center of the Race Village will be the stage for shows and 
DJ sets thanks to local Radio Eska. 

The close synergy with the International Poznań Fair is central to the success of the event. 



Poznan
A visit to the capital of Greater Poland can be an opportunity to visit one of the most interesting Polish 
cities inextricably linked to the beginnings of the Polish state. It was here that Prince Mieszko I exerted his 
stronghold. It is said that he was also baptized here in 966, joining the group of medieval rulers of Europe. 
This event is considered as the beginning of the Polish state.
When visiting Poznań, it is impossible to bypass the Old Market Square with its beautiful Renaissance town 
hall. Famous goats graze on its tower every day at noon.
The Old Town is still a living heart of the metropolis, with a population of 500,000 inhabitants, which includes 
approximately 120,000 students from Poland, Europe and other continents all around the world. Thanks to 
them, the city lives almost around the clock. Numerous bars, clubs and restaurants await our international 
guests.
The past and present are intertwined at the Zamek Culture Center which was the former Imperial Castle. 
Its history is unique. This is the youngest castle in Europe, built in 1910 for the German emperor Wilhelm II. 
Another place where different worlds meet is Stary Browar. This center of trade, art and business was built 
by adapting the remains of a 19th century brewery. In 2006 it was awarded the title of best medium-sized 
shopping center in the world.
The center of Poznań is so compact that it can be comfortably visited on foot or by bike.
There are over 110 city bike stations in the city. This service will allow you to go to Lake Malta, considered to 
be one of the most beautiful rowing venues in Europe. For Poznan’s citizens, it is one of their favorite places 
for active leisure. On its shores there is a year-round ski slope, as well as the impressive water park Termy 
Malta, with several types of saunas and lots of attractions.



Poznań
Wizyta w stolicy Wielkopolski może być pretekstem do tego, by zwiedzić jedno z ciekawszych polskich 
miast, nierozerwalnie związanych z początkami państwa polskiego. To tutaj swój gród miał książę Mieszko 
I. Prawdopodobnie także tu przyjął chrzest w 966 roku, dołączając tym samym do grona średniowiecznych 
władców Europy. Wydarzenie to uznawane jest za początek państwa polskiego. 
Odwiedzając Poznań, nie sposób ominąć Starego Rynku z przepięknym renesansowym ratuszem. Na jego 
wieży każdego dnia w samo południe trykają się słynne koziołki. 
Stare Miasto to ciągle żywe serce półmilionowej metropolii, w której mieszka około 120 tysięcy studentów, 
również z Europy i innych kontynentów. Dzięki nim miasto żyje niemal całą dobę. Na gości czekają tu liczne 
bary, kluby oraz restauracje.
Przeszłość i teraźniejszość splatają się w Centrum Kultury Zamek, czyli dawnym Zamku Cesarskim. Zamki 
słyną z tego, że ich historia sięga dawnych wieków. Jednak ten poznański jest wyjątkowy. To najmłodszy 
zamek w Europie, wzniesiony dla koronowanego władcy. Zbudowano go w 1910 roku dla niemieckiego 
cesarza Wilhelma II. Innym miejscem, w którym spotykają się różne światy, jest Stary Browar. To centrum 
handlu, sztuki i biznesu zbudowano, adaptując pozostałości XIX-wiecznego browaru. W 2006 roku zostało 
ono wyróżnione jako najlepsze centrum handlowe średniej wielkości na świecie.
Centrum Poznania jest na tyle zwarte, że można je komfortowo zwiedzać pieszo lub na rowerze. 
W mieście działa ponad 110 stacji roweru miejskiego. Tym sposobem można wybrać się nad Jezioro Maltańskie, 
uchodzące za jeden z lepszych i piękniejszych profesjonalnych torów regatowych Europy. Dla poznaniaków 
to jedno z ulubionych miejsc aktywnego wypoczynku. Nad jego brzegami znajduje się całoroczny stok 
narciarski, a także imponujący park wodny Termy Maltańskie, z kilkunastoma rodzajami saun i mnóstwem 
atrakcji.



Jacek Jaśkowiak
Mayor of the City of Poznań

Dear Cycling Lovers,
I am glad that you are once again celebrating a 
cycling holiday in a large group! This is the best 
proof that Poznanians love sport - they not only 
support the best, but also eager to start.
The Bike Challenge bicycle race has found its 
place in the calendar of the most important sports 
events in Poznań. During these competitions, 
every cycling enthusiast finds himself easily! 
Parents and children roamed the streets of the 
city along the family race route, and the more 
seasoned in battle faced longer distances.
This year, the capital of Greater Poland and its 
surroundings will become the arena for the best 
cyclists of the entire UCI Grand Fondo World 
Championships. I am pleased to welcome the 
leading cyclists in Poznań who will compete for 
the title in the World Championships in road 
cycling. It is a great distinction and honor that our 
city will be hosting such an exciting race with your 
participation!
Thanks to such events, we create a friendly 
atmosphere in Poznań for practicing sport in both 
recreational and competitive form. It is the sight of 
the youngest at the start that inspires the greatest 
optimism.
I wish all cycling supporters great fun and unique 
emotions on the routes. I hope that the time spent 
in the capital of Greater Poland will remain in your 
memory for a long time, and cycling will become 
everyday life for many.
Jacek Jaśkowiak 
Mayor of the City of Poznań

Drodzy Miłośnicy Kolarstwa,  
cieszę się, że po raz kolejny w licznym gronie 
celebrujecie kolarskie święto! To najlepszy dowód 
na to, że poznaniacy kochają sport -  nie tylko 
dopingują najlepszych, lecz także sami rwą się do 
startu. 
Wyścig rowerowy Bike Challenge na dobre zagościł 
się w kalendarzu najważniejszych poznańskich 
imprez sportowych. Podczas tych zawodów każdy 
z pasjonatów jazdy na rowerze odnajduje się bez 
trudu! Rodzice z pociechami przemierzali ulice 
miasta na trasie wyścigu familijnego, a bardziej 
zaprawieni w bojach stawiali czoła dłuższym 
dystansom. 
W tym roku stolica Wielkopolski i jej okolice staną 
się areną zmagań najlepszych kolarzy całego cyklu 
UCI Grand Fondo. Miło mi powitać w Poznaniu  
czołówkę rowerzystów, którzy powalczą o tytuł w 
Mistrzostwach Świata w kolarstwie szosowym. To 
ogromne wyróżnienie i zaszczyt, że właśnie nasze 
miasto będzie gospodarzem tak emocjonującego 
wyścigu z Państwa udziałem!
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



David Lappartient
UCI President   

Over the last 11 months, tens of thousands of cyclists 
have taken part in at least one of the 22 events held 
worldwide as part of the 2019 UCI Gran Fondo World 
Series.

The best in each age group of these events qualified for 
the UCI Gran Fondo World Championships which this 
year take place in Poznan, Poland. From the individual 
time trials on the opening day of competition, to the 
ceremony on Friday evening to the road races on the 
final day, there will be plenty of action, excitement 
and emotion in Poznan from August 29 through to 
September 1. This promises to be a true festival of 
cycling, with a children’s race and the international Bike 
Show taking place over the same weekend. 

These Gran Fondo World Championships represent a 
major objective for the athletes who have come from 
all over the world to measure up against like-minded 
cyclists in a bid to win the prestigious rainbow jersey 
reserved for the UCI Gran Fondo World Champions.

The Poznan Bike Challenge has been on the UCI Gran 
Fondo Word Series calendar for five years, and I am 
delighted that it now hosts the World Championships. 
We know from experience that the level of racing 
will be incredibly high, and I would like to take 
this opportunity to thank all those involved in the 
organisation of this event for ensuring the athletes 
can compete in the best possible conditions. Special 
mention goes to the Caracoles SP team, which have 
led all preparations for this important event, as well as 
the Polish Cycling Federation (PZKol) and its President 
Krzysztof Golwiej for their work year-round to develop 
cycling across all disciplines in Poland.

Participants will need to be in their best shape to claim 
the World title in their age group. I congratulate all of 
you for your qualification and wish you the best of luck 
at the 2019 UCI Gran Fondo World Championships in 
Poznan.

W ciągu ostatnich 11 miesięcy dziesiątki tysięcy 
rowerzystów wzięło udział w co najmniej jednym 
z 22 wydarzeń odbywających się na całym świecie 
w ramach UCI Gran Fondo World Series 2019.

Najlepsi w każdej grupie wiekowej tych wydarzeń 
zakwalifikowali się do Mistrzostw Świata UCI Gran 
Fondo, które w tym roku odbywają się w Poznaniu. 
Od indywidualnych prób czasowych w dniu otwarcia 
zawodów, przez ceremonię w piątek wieczorem, 
aż po wyścigi szosowe w dniu ostatnim, od 29 sierpnia 
do 1 września w Poznaniu będzie mnóstwo akcji, 
ekscytacji i emocji. To wszystko zapowiada prawdziwy 
festiwal  kolarstwa, w którym w ten sam weekend 
odbędzie się wyścig dzieci i międzynarodowy pokaz 
rowerów.

Te Mistrzostwa Świata w Gran Fondo stanowią główny 
cel dla sportowców, którzy przybyli z całego świata, 
aby zmierzyć się z podobnie myślącymi rowerzystami, 
aby wygrać prestiżową tęczową koszulkę zarezerwowaną 
dla Mistrzów Świata UCI Gran Fondo.

Poznań Bike Challenge jest w kalendarzu UCI 
Gran Fondo Word Series od pięciu lat i cieszę się, 
że teraz odbywają się w nim Mistrzostwa Świata. 
Wiemy z doświadczenia, że poziom wyścigów będzie 
niesamowicie wysoki, i chciałbym skorzystać z okazji, 
aby podziękować wszystkim zaangażowanym 
w organizację tego wydarzenia za zapewnienie 
sportowcom możliwości rywalizacji w najlepszych 
możliwych warunkach. Na szczególne wyróżnienie 
zasługuje zespół Caracoles, który poprowadził wszystkie 
przygotowania do tego ważnego wydarzenia, a także 
Polska Federacja Kolarska (PZKol) i jej prezes Krzysztof 
Golwiej za całoroczną pracę nad rozwojem kolarstwa 
we wszystkich dyscyplinach w Polsce.

Uczestnicy będą musieli być w najlepszej formie, aby 
ubiegać się o tytuł Świata w swojej grupie wiekowej. 
Gratuluję wszystkim kwalifikacji i życzę powodzenia 
na Mistrzostwach Świata UCI Gran Fondo w Poznaniu 
w 2019 roku.



EVENT SCHEDULE / Harmonogram imprezy

WEDNESDAY / ŚRODA 
28.08.2019

TIME EVENT PLACE LOCATION

10:00 - 18:00
Race packet pick up (ITT + RR)
Odbiór pakietów startowych 
(ITT + RR) 

Hall 3A MTP

10:00 - 18:00
Preliminary bike check – non 
official  
Pomiar roweru – nieoficjalny

Hall 3A MTP

18:00 - 19:00
Riders race briefing for ITT
Odprawa techniczna dla 
zawodników ITT

Green Auditorium
Sala Zielona MTP

The Race Office for participants will be open from 10:00 to 18:00 in the Race Village.
The best way to reach the Race Office is from Grunwaldzka street. The main doors are on the corner of 
International Poznan Fair (MTP), directly opposite the Sheraton Hotel.

Biuro zawodów dla uczestników będzie czynne od 10:00 do 18:00 w Miasteczku Zawodów.
Najlepszym sposobem, aby się tam dostać, jest przejście od ulicy Grunwaldzkiej. Główne drzwi znajdują 
się na rogu Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP), naprzeciwko hotelu Sheraton.

PLEASE REMEMBER TO HAVE A VALID LICENCE FROM A UCI AFFILIATED NATIONAL 
FEDERATION WITH YOU WHEN YOU PICK UP YOUR RACE PACK! 

PAMIĘTAJ ŻEBY MIEĆ ZE SOBĄ WAŻNĄ LICENCJĘ!





EVENT SCHEDULE / Harmonogram imprezy

THURSDAY / CZWARTEK 
29.08.2019

TIME EVENT PLACE LOCATION

7:30 Bednary Track Gates Open 
Otwarcie obiektu 

Bednary Driving 
Center Bednary 

8:30 - 9:30 Training on race course  
Rozgrzewka na torze

Bednary Driving 
Center Bednary 

10:00 - 16:00
ITT starts (every 30 seconds) 
Starty wg grup (odstępy 30 
sekund)

Bednary Driving 
Center Bednary

19:00 - 20:30
Medal ceremony for ITT 
Ceremonia wręczenia medali 
- ITT

MTP Main Stage 
MTP Scena Główna MTP

Parking

Time Trial Tent

Warm up hall

Expo

Bicycle Parking

Bus Stop

Toilets

Food court

Medic / Fire fighters

Start platform
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Godzina startu według UCI grup wiekowych od 10.00 z interwałem co 30 sekund.
Kobiety startują jako pierwsze, (od najstarszych do najmłodszych grup wiekowych), następnie 
mężczyźni od najstarszych grup. Najmłodsi mężczyźni będą startowali jako ostatni.

The Individual Time trial will take place over a distance of 18.3 kilometers. 
The race setup will be in unique location, 45 minutes from Poznan. The ITT Office and part of the course 
will be located on the renowned race course of the Bednary Driving Center, in the Pobiedziska district.
On race morning, riders will have an opportunity to test the course and warm up on the race track. The 
mandatory bike check will be undertaken by UCI commissaires on Thursday, before each start.

Zawody w jeździe indywidualnej na czas, odbędą się na dystansie 18,3 kilometrów. Całość rozgrywana 
będzie w wyjątkowym miejscu 45 minut drogi od centrum Poznania. Miasteczko oraz część trasy, będą 
ulokowane na niezwykłej pętli autodromu Bednary Driving Center.
Zawodnicy będą mogli zapoznać się z trasą od godziny 8:30 do 9:30. Trasa wyścigu będzie niedostępna 
dla zawodników po godzinie 9:30. Nieobowiązkowe sprawdzenie roweru będzie możliwe w środę na 
terenie MTP oraz w czwartek rano na Bednary Driving Center. Wszystkie rowery zostaną sprawdzone 
przed wystartowaniem każdego z zawodników.

The medal ceremony will take place on the main stage in the center of the International Poznan Fair 
(MTP). Medal winners (and all accompanying persons) will have time to return to the city center and 
prepare for the ceremony.

Start times will be confirmed according to UCI age groups, starting at 10.00 with an interval 
every 30 seconds.
Women will start first (from the oldest to the youngest  age groups), followed by the men, 
starting from the oldest age groups. The youngest men will be the last to depart.





HOW TO GET TO TIME TRIAL?
JAK DOJECHAĆ NA TIME TRIAL? 

The itinerary follows:  
 » BOGUCIN 
 » JANIKOWO – at the junction with lights turn left, - hotel Ossowski will be on your left 
 » WIERZONKA – after the old farm, turn right (direction Pobiedziska) 
 » TUCZNO 

After Tuczno, make sure to turn left onto gravel road, which after 700m will bring you directly to gates of 
the Bednary Race Track. 
There will be free parking available for cars. 

IF YOU ARE GOING BY CAR

https://ridewithgps.com/routes/30893667


BUS SCHEDULE

07:00 Departure of first bus for Bednary  Bus stop MTP  
 [next to Poznan Congress Center]

08:00 Departure of second bus for Bednary Bus stop MTP  
 [next to Poznan Congress Center]

09:00 Departure of third bus for Bednary Bus stop MTP 
[next to Poznan Congress Center]

10:00 Departure of the last bus for Bednary Bus stop MTP  
 [next to Poznan Congress Center]

from 11:00 till 16:00 Back to MTP Bednary Driving City

HARMONOGRAM ODJAZDÓW

07:00 Odjazd pierwszego autokaru 
w kierunku Bendar

Przystanek na MTP 
[obok Poznan Congress Center]

08:00 Odjazd drugiego autokaru 
w kierunku Bendar

Przystanek na MTP 
[obok Poznan Congress Center]

09:00 Odjazd trzeciego autokaru 
w kierunku Bendar

Przystanek na MTP 
[obok Poznan Congress Center]

10:00 Odjazd ostatniego autokaru 
w kierunku Bendar

Przystanek na MTP 
[obok Poznan Congress Center]

od 11:00 do 16:00 Powrót do MTP Bednary Driving City

HOW TO GET TO TIME TRIAL?
JAK DOJECHAĆ NA TIME TRIAL? 

IF YOU NEED TRANSPORT

EVERY CYCLIST IS RESPONSIBLE TO PROTECT THEIR BIKE. WE RECOMMEND YOU BRING 
YOUR BIKE IN A BOX OR BIKE-BAG WHEN ON THE TRANSPORT.
THE ORGANIZER IS NOT RESPONSIBLE FOR UNSECURED OR DAMAGED EQUIPMENT. 

KAŻDY KOLARZ ZABEZPIECZA ROWER WE WŁASNYM ZAKRESIE. ORGANIZATOR NIE PONOSI 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEZABEZPIECZONY LUB USZKODZONY SPRZĘT.

Shuttle buses will be available for riders, starting at 7.00 and running at 60 minute intervals. Athletes are 
requested to arrive at the bus stop 30 minutes before departure, to pack all bikes and depart on the hour.
Registration for shuttle buses will be managed during the race pack pick-up on Wednesday 28 August. 

Dostępne bedą autokary, odjeżdżające w 60 minutowych interwałach. Prosimy o przybiecie na przystanek 
autobusowy 30 min przed odjazdem, aby spakować rowery i umożliwić punktualny odjazd. 
Rejestracja na autobusy będzie możliwa w środę podczas odbioru numerów w środę 28 sierpnia.



EVENT SCHEDULE / Harmonogram imprezy

FRIDAY / PIĄTEK 
30.08.2019

TIME EVENT PLACE LOCATION

9:00 - 18:30
Gran Fondo race pack pick up 
Odbiór pakietów startowych 
dla zawodników Gran Fondo

Hall 3A MTP

18:00 Opening Ceremony   
Ceremonia powitania

Main Stage 
Scena Główna MTP

19:30 Opening party
Otwarcie zawodów

Main Stage 
Scena Główna MTP

On Friday, the 2019 UCI Gran Fondo World Championships in Poznan will officially be opened! In the 
center of the Race Village, we will welcome all participants, sponsors, authorities of the City of Poznań 
as well as representatives of the UCI.
After the ceremony, riders will be invited to take part in the opening party, and enjoy a relaxed 
atmosphere, with music and good mood. 

W piątek, nastąpi oficjalne otwarcie UCI Gran Fondo World Championships Poznań 2019! W samym 
centrum Miasteczka Zawodów przywitamy wszystkich uczestników, sponsorów, władze Miasta Poznania, 
a także przedstawicieli UCI.
Po tej ceremonii poznamy się trochę bliżej w luźnej atmosferze, przy muzyce i dobrych humorach.





SATURDAY / SOBOTA
31.08.2019

TIME EVENT PLACE LOCATION

9:00 - 19:00
Gran Fondo race pack pick up 
Odbiór pakietów startowych 
dla zawodników Gran Fondo

Hall 3A MTP

10:00 - 18:00 Bike Show - Expo Hall 3A MTP

10:00 - 12:00
Registration for Kids Race 
Odbiór pakietów / Rejestracja 
dystansu dla dzieci

Hall 3A MTP

12:00 - 13:00 Start of the Kids Race 
Start wyścigu dla dzieci

Route on MTP 
Trasa na MTP MTP

17:00 - 19:00

Athletes’ race briefing for the 
Gran Fondo
Odprawa techniczna dla 
zawodników

Poznan Congress 
Center MTP

EVENT SCHEDULE / Harmonogram imprezy

Registration will be open from 9:00 to 18:00 in the Race Village, in Hall 3A, at International Fair Poznan. 
Competitors will be able to collect their numbers, transponder and starter packs for Sunday’s race.
An annual national license from a UCI affiliated national federation is mandatory to participate in 
the UCI Gran Fondo World Championships; each rider must also ensure they have the appropriate 
insurance coverage for races abroad.
The technical briefing will take place at 17:00 in the Poznań Congress Center.

IT WILL NOT BE POSSIBLE TO PICK UP RACE PACKAGES ON SEPTEMBER 1 (SUNDAY).

Rejestracja będzie czynna od 9:00 do 19:00 w Miasteczku na terenie Hali 3A, na MTP.
Aby wziąć udział, zawodnicy wymagają rocznej licencji krajowej federacji kolarskiej UCI (pełną listę 
federacji krajowych można znaleźć tutaj). Obowiązkiem zawodnika jest sprawdzenie czy licencja 
obejmuje również ubezpieczenie wyścigu za granicą; w razie potrzeby może potrzebować ubezpieczenia 
prywatnego.
Po obowiązkowym sprawdzeniu roweru, zawodnicy będą mogli odebrać swoje numery, transponder 
oraz pakiety startowe na niedzielne wyścigi. Odprawa techniczna odbędzie się o 17:00 w Sali Ziemi.

NIE MA MOŻLIWOŚCI ODBIORU I REJESTRACJI 1 WRZEŚNIA (NIEDZIELA).



KIDS RACE
We encourage the spirit of friendly sports competition among the youngest! We could not forget about 
the attractions for the smallest enthusiasts of the two wheels who will take part in the KIDS race taking 
place at the MTP. All kids aged 3 to 7 years old are welcome to participate!  
Kids need to bring their own bikes. Parents can register kids from Friday in the Race Office.

WYŚCIG DLA DZIECI
Pielęgnujemy ducha sportowej rywalizacji również wśród najmłodszych! Nie mogliśmy zapomnieć o 
atrakcjach dla najmniejszych pasjonatów dwóch kółek, którzy wezmą udział w wyścigu na dystansie 
KIDS, odbywający się na terenie MTP. Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 3 do 7 lat! 

BIKE SHOW
Bike Show to najważniejsze wydarzenie o charakterze międzynarodowym w przemyśle rowerowym i 
równocześnie festiwal sportu, który przyciągnie do Poznania rzeszę fanów sprzętu na kółkach. Chociaż 
Bike Show to przede wszystkim rowery, nie zabraknie atrakcji także dla fanów sprzętów takich jak: 
hulajnogi, longboardy, monocykle, deski, czy rolki. Podczas pierwszej edycji targów organizatorzy 
szykują niesamowite atrakcje zarówno dla najmłodszych, jak i tych nieco starszych. Na uczestników Bike 
Show czeka ogromna dawka sportowych emocji, która dostępna będzie dla każdego!

BIKE SHOW
The Bike Show is an important international event for the bicycle industry and at the same time a sport 
festival that will attract fans of equipment on wheels to Poznań. Although the Bike Show is primarily 
about bicycles, there will be plenty of attractions for fans of other types of sports equipment, such as 
scooters, longboards, monocycles, boards or rollers. During the first edition of the fair, the organizers 
are preparing amazing attractions for participants of all ages. A huge dose of sports emotions await the 
participants of the Bike Show, which will be open to everyone!
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SUNDAY / NIEDZIELA 
1.09.2019

TIME EVENT PLACE LOCATION

7:30 Opening of race area 
Otwarcie bram

Brama 5 
Gate 5 MTP

8:30
Preparation of each start box 
Przygotowanie zestawu 
startowego

Brama 5 
Gate 5 MTP

09:00 – 10:17 Start Gran Fondo Brama 5 
Gate 5 MTP

12:25
First competitors across the 
finish line 
Pierwsi zawodnicy na mecie

Grunwaldzka Street 
Grunwaldzka MTP

12:45 – 17:00 Finisher zone Mark’s Square 
Plac Marka MTP

15:00 - 16:00

Medal ceremony for road 
race and Closing Ceremony 
Dekoracja i Ceremonia 
Zamknięcia

Main Stage 
Scena Główna MTP

16:15 

Official handover to 
Vancouver 2020 
Oficjalne przekazanie 
Vancouver 2020

Main Stage 
Scena Główna MTP

EVENT SCHEDULE / Harmonogram imprezy



NAME LOCATION / LOKALIZACJA EVENTS / WYDARZENIA

Race 
Village
Miasteczko 
Zawodów

Międzynarodowe Targi 
Poznańskie (MTP) 
ul. Głogowska 14,  
60-734 Poznań

 » Bib pick up for ITT and Road Race / Odbiór 
pakietów na ITT oraz Wyścig Gran Fondo

 » Race Office / Biuro Zawodów
 » Bike Show (Friday, Saturday and Sunday) / Bike 

Show (piątek, sobota i niedziela)
 » Main Stage / Scena główna
 » Briefings / Odprawy
 » Kids Race / Wyścig dla dzieci
 » Opening and Close Ceremony / Ceremonia 

otwarcia oraz zamknięcia
 » Start sectors for Gran Fondo / Sektory startowe 

Gran Fondo
 » Finisher Zone / Strefa Finishera
 » Bike and car parking / Parking dla rowerów 

i samochodów
 » Bus stop for ITT / Odjazd autobusów na ITT

Time Trial Bednary Driving Center
Bednary 17, 62-010 Bednary

 » ITT Race Office / Biuro zawodów ITT
 » Warm up / Strefa rozgrzewki
 » Start / Finish
 » Finisher Zone / Strefa Finishera
 » Bike and car parking / Parking dla rowerów 

i samochodów

https://granfondopoznan.com/files/mapa/mapa_full_pl.jpg


SUNDAY / NIEDZIELA 
1.09.2019

9:00 Mężczyźni 19-34 (150km) Men 19-34 (150km)

9:07 Mężczyźni 35-39 (150km) Men 35-39 (150km)

9:14 Mężczyźni 40-44 (150km) Men 40-44 (150km)

9:21 Mężczyźni 45-49 (150km) Men 45-49 (150km)

9:28 Mężczyźni 50-54 (150km) Men 50-54 (150km)

9:35 Mężczyźni 55-59 (150km) Men 55-59 (150km)

9:42 Kobiety 19-34 (150km)
Kobiety 35-39 (150km)

Women  19-34 (150km)
Women 35-39 (150km)

9:49 Kobiety 40-44 (150km) 
Kobiety 45-49 (150km)

Women  40-44 (150km) 
Women  45-49 (150km)

EVENT SCHEDULE / Harmonogram imprezy

GRAN FONDO
The starting grids will be open 30 minutes before the start of each group. The first row of each start 
group will be reserved for the age group winners of the UCI Gran Fondo World Series qualifier events.
Start Times for the 150 km distance – according to  UCI age groups - as of 9:00 am, with 7 minutes 
intervals between starts:

Sektory będą otwarte 30 minut przed startem pierwszego sektora. Każdy sektor będzie miał wydzielone 
miejsce dla aktualnych Mistrzów Świata i zwycięzców poszczególnych imprez kwalifikacyjnych. 
Start na dystansie 150 km, według grup wiekowych UCI od godziny 9:00 z interwałem co 7 minut.

Gran Fondo Poznan 2019 - Road Race 150km 
Distance: 150,9 km | Elevation Gain: 451 m

https://ridewithgps.com/routes/29631826




10:10 Mężczyźni 60-64 (107,7km) 
Mężczyźni 65+ (107,7km)

Men 60-64 (107,7km) 
Men 65+ (107,7km)

10:17
Kobiety 50-54 (107,7km) 
Kobiety 55-59 (107,7km) 
Kobiety 60+ (107,7km)

Women 50-54 (107,7km) 
Women 55-59 (107,7km) 
Women 60+ (107,7km)

Gran Fondo Poznan 2019 - Road Race 107,7 km 
Distance: 107,7  km | Elevation Gain: 343 m

Start Times for the 107.7km km course – according to  UCI age groups - as of 10:10 am, with a 7 minute 
interval between starts:

Start na dystansie 107,7 km, według grup wiekowych UCI od godziny 9:30 z interwałem co 7 minut:

CLOSING CEREMONY / CEREMONIA ZAMKNIĘCIA 
The medal ceremony for the road race and the official handover to the next UCI Gran Fondo World 
Championships organizer – Vancouver-Whistler (Canada)- will take place at the MTP, on the Main 
Stage. We would like to invite everyone to join us in celebrating the new UCI Gran Fondo World 
Champions and participate in the closing ceremony of the 2019 UCI Gran Fondo World Championships.

Ceremonia wręczenia nagród oraz uroczyste przekazanie kolejnej edycji UCI Gran Fondo World 
Championships odbędzie się na terenie MTP, w obrębie Sceny głównej. Wszystkich zapraszamy bardzo 
serdecznie do wspólnego oklaskiwania Triumfatorów oraz uczestniczenia w ceremonii zamknięcia 
Mistrzostw Świata.

https://ridewithgps.com/routes/29818767


The beauty of ADAPT bib tights are their versatility. Made with Polartec’s highly-efficient 

thermo-regulating blended natural and synthetic-fiber Power Wool fabric, ADAPT is the 

ideal bib tight for chilly fall and spring mornings, but also offers robust-enough protec-

tion for mid-winter training rides. Constructed with minimal seams and raw-cut braces, 

ADAPT bib tights are available on a special launch price from select dealers worldwide.

Adapt bib tights.
Premium, multi-season versatility.

LOOK FOR YOUR NEAREST DEALER

S A N T I N I C Y C L I N G . C O M

INSTEAD OF 

SPECIAL
LAUNCH

PRICE

Engineered in partnership with

 Temperature range

7° C 10° C 15° C



FEED ZONE / PUNKTY ŻYWIENIOWE  

Feed zones will be located at the following locations:
 » KM 59 (Gran Fondo only) after Lwówek: water and electrolytes only
 » KM 103 (Medio Fondo: KM 60) in Buk: water, electrolytes, fruits and cakes. 

Riders’ supporters can hand out private bottles or food in the designated zone following the official 
feed zones. 
A dedicated “green zone”, starting 50m prior and finishing 50m after each feed zone, will allow riders 
to throw waste accumulated during the race. Riders are not allowed to throw any waste outside of the 
green zone. Please do not litter!

Punkty uzupełniania zapasów zostaną umieszczone w następujących lokalizacjach na trasie:
 » 59 km (tylko Gran Fondo) za miejscowością Lwówek: tylko woda i elektrolity
 » 103 km (Medio Fondo: 60 km) w miejscowości Buk: woda, elektrolity, owoce oraz ciastka

Osoby wspierające zawodników mogą podać butelki lub żywność w wyznaczonych miejscach 
następujących po oficjalnym punkcie uzupełniania zapasów.
Zielona strefa, w której będzie można wyrzucić odpady zostanie wyznaczona 50 m przed oraz 50 m po 
strefie uzupełniania zapasów. Zabronione jest wyrzucanie odpadów poza wyznaczoną, zieloną strefą. 
Zawodnicy, którzy nie przestrzegają określonej zasady zostaną ukarani karami czasowymi. Prosimy o 
niewyrzucanie śmieci!

HOSPITALS / SZPITALE  

There are the following hospitals located on the race course:
W pobliżu trasy znajdują się następujące szpitale:

Szpital Wojewódzki w Poznaniu 
Juraszów 7/19, 60-479 Poznań 

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu 
Szwajcarska 3, 61-285 Poznań 

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
Długa 1/2, 61-848 Poznań 

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań 

Szpital im. Franciszka Raszei w Poznaniu 
Mickiewicza 2, 60-834 Poznań



2019 GRAN FONDO
WORLD CHAMPIONSHIPS

POZNAN
POLAND

2019 GRAN FONDO
WORLD CHAMPIONSHIPS

POZNAN
POLANDPOZNAŃ, POLAND

� Finał Mistrzostw Świata w kolarstwie   
      szosowym UCI Gran Fondo World 
      Championships

� Pierwszy Poznański Puchar Roller   
      Derby & strefa sportów wrotkarskich

� Wyścig dla dzieci na dystansie ok. 3 km
� Skate Park i strefa skateboardingu 
� Tor MTB
� Strefa testów sprzętu
� Miasteczko ruchu drogowego
� Prelekcje
� Strefa dziecka 

ZAPRASZA

www.bikeshow.pl 



Parking lots  / PARKINGI
Odległość od Miasteczka Zawodów 

Distance from MTP Adres / Address

120 m Głogowska 17, 60-701 Poznań

290 m Dworcowa 1, 61-801 Poznań

700 m Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań

800 m Przemysłowa 2, 61-579 Poznań

800 m Roosevelta 20, 60-829 Poznań

900 m Skośna 1, 61-802 Poznań

900 m Słowackiego 8, 60-822 Poznań

1,0 km Matyi 2, 61-586 Poznań

1,0 km Księdza Jakuba Wujka 15/17, 61-581 Poznań

1,0 km Magazynowa 59/61, 61-581 Poznań

1,1 km Kościuszki 57, 61-891 Poznań

1,1 km Powstańców Wielkopolskich 8-10, 61-895 Poznań

1,1 km Śniadeckich, 60-773 Poznań

1,2 km Matejki 63, 60-767 Poznań

1,2 km Mickiewicza 11, 60-830 Poznań

1,2 km Niedziałkowskiego 18, 61-578 Poznań

1,2 km Kraszewskiego 28, 61-737 Poznań

1,3 km świętego Czesława 3, 61-582 Poznań

1,4 km Kościuszki 42, 61-891 Poznań

1,4 km Poznańska 57, 61-001 Poznań

1,4 km Święty Marcin 46, 61-817 Poznań

1,5 km Jana Spychalskiego 17, 60-702 Poznań

1,5 km Kolejowa 18, 60-717 Poznań

1,5 km Poznańska 66, 60-853 Poznań

1,5 km Garncarska 7, 61-817 Poznań

1,6 km Jackowskiego 22, 60-511 Poznań



CAR PARKS / PARKINGI
1,6 km Piekary 17, 61-825 Poznań

1,6 km Piekary 8A, 61-823 Poznań

1,6 km Krysiewicza 2, 61-887 Poznań

1,6 km Olimpijska, 61-563 Poznań

1,7 km Jana Spychalskiego 6, 61-571 Poznań

1,7 km Piekary 22, 61-823 Poznań

1,8 km plac Wolności 61, 61-731 Poznań

1,8 km Kasprzaka 34, 61-001 Poznań

1,8 km Poznańska 14, 60-849 Poznań

1,8 km Szymańskiego 6, 61-850 Poznań

1,8 km Dolna Wilda 24, 61-552 Poznań

2,0 km Szamarzewskiego 45, 60-551 Poznań

2,0 km Al. K.Marcinkowskiego 25, 61-745 Poznań

2,0 km Dmowskiego 62, 61-001 Poznań

2,0 km Kościelna 32, 60-538 Poznań

2,1 km Dąbrowskiego 80, 60-529 Poznań

2,1 km Marcelińska 27, 60-354 Poznań

2,1 km Solna 12, 61-735 Poznań

2,2 km aleja Niepodległości 36, 61-714 Poznań

2,6 km Szewska 13, 61-760 Poznań

2,6 km Stawna 10, 61-759 Poznań

3,0 km Na Podgórniku 1, 61-719 Poznań

3,2 km Garbary 112/114, 61-757 Poznań

3,3 km Marcelińska 86, 60-354 Poznań

3,6 km Bukowska 142, 60-810 Poznań

Kampery – Parking Matejki / Campers – Matejki Parking
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QUALIFICATION 
Riders must qualify in one of the UCI Gran Fondo World Series qualifier events during the respective season.

Each UCI Gran Fondo World Series (UGFWS) event grants participation rights for the UCI Gran Fondo 
World Championships. Based on the results of each race, the first 25% athletes of each age group will be 
awarded with guaranteed entry to the UCI Gran Fondo World Championships and be able to race for the 
World Champion title. The first three of each official age category will always qualify directly for the World 
Championships, independently of the number of starters in that age group. Riders must finish the race to 
be qualified.

The 25% is calculated based on the number of starters, not on the number of riders having finished the race 
(this includes the DNF riders but not the DNS riders). The winners of the qualification slots will be announced 
on the www.ucigranfondoworldseries.com website and will be invited by official email to register for the 
World Championships via the dedicated online registration portal.

 » Qualifier events hosting only a road race will grant participation rights for both the road race and time 
trial at the UCI Gran Fondo World Championships. 

 » Qualifier events hosting a separate time trial and road race will grant participation rights for each 
respective event at the UCI Gran Fondo World Championships - i.e time trial or road race.

 » Qualifier events only hosting a time trial will grant participation rights for the time trial at the UCI Gran 
Fondo World Championships.

In addition, riders who participate in 3 qualifier events during the season will also be able to register for the 
UCI Gran Fondo World Championships. This does not require that they finish within the top 25% of their 
age category.

The defending World Champions are automatically qualified for the UCI Gran Fondo World Championships 
the following year and can register for both the road race and time trial. Silver and bronze medal winners 
at the previous UCI Gran Fondo World Championships must however qualify through the UCI Gran Fondo 
World Series events of the given year.

WILDCARDS 
There are 5 different types of wildcards which allow riders to participate directly in the World Championships 
without qualification: 
 » Defending World Champions (from the last UCI Gran Fondo World Championships) are automatically 

qualified 
 » All UGFWS qualifier events get 5 wildcards for the time trial and road race that they can use for riders who 

missed qualification due to exceptional circumstances (crash, mechanical problems, etc.) 
 » All countries not hosting a UCI Gran Fondo World Series qualifier event receive 10 wildcards (5 men/5 

women) for their best riders. The wildcards are distributed by each National Federation. 
 » All countries can send their Masters National Champions (road race and time trial only) without 

qualification. Although some countries organize mastersâ€™ national championships for Regulations 
- 2019 UCI Gran Fondo World Championships -3 other disciplines (criterium, hill climb, granfondo), they 
will not be taken into account for wildcard allocations. 

 » The host nation of the UCI Gran Fondo World Championships benefits from an additional 20 wildcards 
(for both time trial/road race). These wildcards are distributed by the respective National Federation.



LICENSES 
In order to participate, riders must acquire an annual license from a UCI affiliated national cycling federation. 
An international license is not mandatory, as national licenses will be accepted. However, each rider is 
responsible for ensuring that he/she has sufficient medical and third-party liability insurance coverage for 
races abroad, which may not be covered by a national license; in such cases, an additional private insurance 
policy will be necessary. 

ADMITTED LICENSES: 
 » Amateur license 
 » Master license 
 » Cycling for All license 
 » Elite license with exception of:

a. Any rider who has during the current year been a member of a UCI registered team. 
b. Any rider who has taken part in a World Championships, the Olympic Games, Continental Games, 

Regional Games, the Commonwealth Games, or a World Cup during the current year. 
c. Any rider who has scored UCI points in the year of the World Championships.

AGE GROUPS

Results will be provided for the following 8 official age groups, for both women and men: 
 » 19 - 34y 
 » 35 - 39y 
 » 40 - 44y 
 » 45 - 49y 
 » 50 - 54y 
 » 55 - 59y 
 » 60 - 64y 
 » 65 - 69y
 » 70 - 74y
 » 75 - 79y
 » Etc.

Age groups are defined by the rider’s age on December 31st of the year of the respective World 
Championships. 

At the UCI Gran Fondo World Championships, medals and titles will be awarded for men and/or women as 
soon as 1 rider is registered in the respective 5-year age category.

SPECIFIC RACE REGULATIONS 
Different age groups start at different start times in the road race. If age groups merge, they can ride 
together. The only exception in which a commissaire will interfere is when a rider specifically waits to help 
another rider in a later start group, which is forbidden. 

Drafting is allowed in the road race, but NOT in the time trial. 

There must be a broom car behind the last rider on each course. A specific cut-off time for road closures may 
be decided by the LOC together with the local authorities, and clearly communicated to all participants. 
Should roads be reopened, impacted riders will be obliged to respect all traffic regulations. All riders will 
receive a final ranking as long as they finish within any pre-determined time limits.



BIKES 
All bikes must comply with UCI Regulations. A bike check will be held before the start of the Time Trial for 
all riders. Articles 1.3.001 to 1.3.025 of the UCI Regulations outline the specific regulations which must be met 
by equipment at the UCI World Championships. 

The following guide provides additional information regarding the above regulations: 
https://www.uci.org/docs/default-source/equipment/clarificationguideoftheucitechnicalregulation-2018-
05-02-eng_english.pdf?sfvrsn=fd56e265_58

NEUTRAL SERVICE 
Neutral service will be provided for the road race and time trial. 

There will be a limited number of neutral support vehicles and/or motorcycles in the road race. If there are 
any break away, the neutral car must serve it as a priority. 

For the time trial, the riders cannot be followed by a car with a mechanic. The organizer will provide neutral 
support on the side of the road at 2 or 3 key locations along the course. Private cars with spare parts/bikes/
wheels are forbidden in the UCI Gran Fondo World Championships. 

Given the high number of participants, it is impossible to ensure that a spare set of wheels is available for 
all impacted riders in the neutral support cars. Riders are therefore strongly advised to carry a puncture 
repair kit and a spare inner tube/tubular tire during the race.

TIMEKEEPING AND RANKING 
All riders will receive a timing chip at registration. This timing chip needs to be worn during the race for all 
events: time trial, road race and/or team relay. Any rider not wearing the timing chip will be disqualified.

JERSEYS 
Riders shall wear a national jersey representing their nationality (and not their country of residence or 
license affiliation, should it differ from the latter). Although the official national jersey is not required, the 
jersey should visually represent the athleteâ€™s country, with a similar design and colours.
 » Club and private sponsors are authorized to appear on the jerseys. 
 » National Federations can offer advice on where to purchase a national jersey. 
 » If riders are unsure about the layout, they can submit their design by email to massevents@uci.ch. 

It is forbidden to wear: 
 » The previous yearâ€™s World Champion jersey 
 » The UCI Gran Fondo World Series age group winner jersey (all age categories) 
 » The rainbow stripes on the national team jersey 
 » The rainbow stripes on sleeves and collar 
 » The rainbow stripes on the bike 
 » The rainbow stripes on the helmet 
 » Sleeveless shirts and triathlon suits (without sleeves) 
 » Compression socks

BACK NUMBER 
Race numbers must be attached to the back of the jersey (on the lower part of the back for better visibility). 
Each age category will receive a different coloured race number.



SIGNAGE 
All signage on the World Championships course will be marked at least the Wednesday before the event so 
that riders can train on the course.

AWARDS CEREMONY 
The first three riders in each age group (women and men) will be called to the podium during the official 
UCI awards ceremony. All three riders will receive their respective medal on the podium (gold, silver, bronze) 
and the national anthem of the country represented by the winner will be played. 

The winners must appear in their racing gear; it is forbidden to wear a helmet, hat, sunglasses or open shoes. 
The schedule for the awards ceremony will be announced in advance. It is mandatory for all concerned 
athletes to attend the ceremony. 

The new UCI World Champions will receive the official UCI rainbow stripes jersey. After the Championships, 
they will also receive a letter detailing all guidelines applicable to the use and production of the rainbow 
stripes jersey.

SAFETY
 » Helmet: Wearing a helmet is mandatory for all competitions, throughout the whole race.
 » License and insurance: Riders must possess a valid annual national federation license in order to 

participate, as well as adequate assurance coverage (provided through an international license or an 
additional private insurance policy). 

 » First aid: A number of medical assistance vehicles will be following the race. There will also be a first aid 
station at the start and finish area. 

 » Information on the back side of race numbers: The organizer shall produce race numbers which include, 
on the back side, a medical form. All participants must complete this form, Regulations - 2019 UCI Gran 
Fondo World Championships -7 which will support the work of the LOC and medical personnel in the 
event of any emergency. The minimum information required is the following: 
d. Last name and first name 
e. Blood group 
f. Any medical conditions (asthma, diabetes, allergies, etc.) 
g. Any current medication 
h. Last name, first name and telephone number of an emergency contact person

KWALIFIKACJE
Zawodnicy muszą zakwalifikować się podczas jednego z wyścigów UCI Gran Fondo World Series w trakcie 
trwania sezonu.

Każde wydarzenie UCI Gran Fondo World Series (UGFWS) przyznaje możliwość wzięcia udziału w UCI Gran 
Fondo World Championships. Na podstawie wyników z każdego wyścigu 25% najlepszych zawodników z 
każdej grupy wiekowej będzie miało zagwarantowany start w UCI Gran Fondo World Championships oraz 
będzie miała możliwość walki o tytuł mistrzowski. Pierwsza trójka z każdej kategorii wiekowej zakwalifikuje 
się bezpośrednio na World Championships, niezależnie od ilości osób startujących w danej grupie wiekowej. 
Zawodnicy muszą ukończyć wyścig, aby być zakwalifikowanym. 

Liczba 25% zawodników obliczana jest na podstawie osób startujących, a nie na podstawie osób, które 
ukończyły wyścig. Zwycięzca kwalifikacji zostanie ogłoszony na stronie www.ucigranfondoworldseries.com 
oraz otrzyma oficjalnego maila z zaproszeniem do wzięcia udziału w World Championships. 



 » Zawody kwalifikacyjne, w których odbywa się tylko wyścig szosowy, zapewnią prawa uczestnictwa zarówno 
w wyścigu szosowym, jak i jeździe na czas w Mistrzostwach Świata UCI Gran Fondo.

 » Zawody kwalifikacyjne, w których odbywa się osobna jazda na czas i wyścig drogowy, przyznają prawa 
do udziału w każdym wydarzeniu na Mistrzostwach Świata UCI Gran Fondo - tj. jazda na czas lub wyścig 
drogowy.

 » Zawody kwalifikacyjne, w których odbywa się tylko jazda na czas, przyznają prawa do udziału w jeździe na 
czas podczas Mistrzostw Świata UCI Gran Fondo.

Dodatkowo, zawodnik, który wziął udział w trzech wyścigach kwalifikacyjnych podczas sezonu otrzyma 
możliwość zarejestrowania się w UCI Gran Fondo World Championships. W takim przypadku nie jest 
wymagane ukończenia wyścigów kwalifikacyjnych jako jeden z 25% najlepszych zawodników ze swojej 
grupy wiekowej. 

Zawodnik broniący tytuł mistrzowski jest automatycznie zakwalifikowany do UCI Gran Fondo World 
Championships na bieżący rok oraz może zarejestrować się do road race oraz time trial. Zawodnicy, którzy 
w poprzednim roku otrzymali medal srebrny lub brązowy muszą zostać zakwalifikowani przez wydarzenia 
UCI Gran Fondo World Series. 

DZIKIE KARTY
Jest 5 rodzajów dzikich kart, które pozwalają zawodnikom na wzięcie udziału w Mistrzostwach Świata 
bezpośrednio – bez procesu kwalifikacji:
 » Obrońcy tytułu Mistrza Świata (z zeszłorocznych UCI Gran Fondo World Championships) są zakwalifikowani 

automatycznie
 » Wszyscy kwalifikatorzy UCI Gran Fondo World Series otrzymują 5 dzikich kart na próby czasowe i wyścigi 

drogowe. Karty mogą wręczyć zawodnikom, którzy nie mogli brać udziały w kwalifikacjach z wyjątkowych 
powodów (wypadek, problemy mechaniczne, itp.)

 » Wszystkie kraje, które nie obsługują wydarzeń kwalifikacyjnych UCI Gran Fondo World Series, otrzymują 
10 dzikich kart (5 mężczyzn/5 kobiet) dla swoich najlepszych kolarzy. Dzikie karty są rozdzielane przez 
Narodową Federację.

 » Wszystkie kraje mogą wysłać ich Mistrza Zawodów Narodowych (obowiązuje tylko na wyścigi drogowe 
i próby czasowe) bez kwalifikacji. Niektóre kraje organizujące narodowe mistrzostwa dla innych dyscyplin 
(hill climb, granfondo) nie będą brane pod uwagę przy rozlokowywaniu dzikich kart.

 » Gospodarz Mistrzostw Świata UCI Gran Fondo korzysta z dodatkowych 20 dzikich kart (zarówno na jazdę 
na czas, jak i wyścig drogowy). Dzikie karty są dystrybuowane przez odpowiednią Federację Narodową.

LICENCJE
Aby wziąć udział w wyścigu zawodnicy muszą posiadać aktualną roczną licencję od narodowej federacji 
kolarstwa stowarzyszonej z UCI. Nie jest wymaga karta międzynarodowa – wystarczy licencja narodowa. 
Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia, którego może nie pokrywać narodowa 
licencja. W takim wypadku wymagane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Uznawane licencje:
 » Licencja amatorska
 » Licencja zawodowa
 » Licencja elitarna z wyjątkiem:

a. Zawodnika, który podczas bieżącego roku był członkiem zespołu zarejestrowanego przez UCI.
b. Zawodnika, który brał udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Olimpijskich, Mistrzostwach 

Kontynentalnych, Mistrzostwach Regionalnych.
c. Zawodnika, który zdobył punkty UCI w roku odbywania się Mistrzostw Świata.



GRUPY WIEKOWE
Wyniki zostaną przekazane następującym oficjalnym grupom wiekowym, zarówno dla kobiet i mężczyzn:
 » 19 – 34 lat
 » 35 – 39 lat
 » 40 – 44 lat
 » 45 – 49 lat
 » 50 – 54 lat
 » 55 – 59 lat
 » 60 – 64 lat
 » 65 – 69 lat
 » 70 – 75 lat
 » +75 lat
 » etc

Grupa wiekowa określona jest na podstawie wieku zawodnika w dniu 31 grudnia w roku, w którym odbywają 
się Mistrzostwa.

Podczas UCI Gran Fondo World Championships medale i tytuły mistrzowskie zostaną nadane kobietom 
oraz/lub mężczyznom jak tylko jedna osoba będzie zarejestrowana w odpowiedniej grupie wiekowej.

REGULACJE DOTYCZĄCE WYŚCIGU
Podczas wyścigu drogowego różne grupy wiekowe startują o różnym czasie. Jeśli grupy wiekowe połączą 
się podczas wyścigu mogą jechać razem. Sędziowie mogą zareagować w przypadku, gdy zawodnik czeka 
by pomóc innemu zawodnikowi startującemu w późniejszej grupie. Takie zachowanie jest niedozwolone.

Drafting jest dozwolony w przypadku wyścigu drogowego, podczas próby czasowej drafting jest 
NIEDOZWOLONY.

There must be a broom car behind the last rider on each course. A specific cut-off time for road closures may 
be decided by the LOC together with the local authorities, and clearly communicated to all participants. 
Should roads be reopened, impacted riders will be obliged to respect all traffic regulations. All riders will 
receive a final ranking as long as they finish within any pre-determined time limits.

ROWERY
Wszystkie rowery muszą być zgodne z wytycznymi UCI. Będzie możliwość sprawdzenia roweru bezpośrednio 
przed startem próby czasowej. Artykuły od 1.3.001 do 1.3.025 określają specyfikację sprzętu, która musi zostać 
spełniona podczas UCI World Championships. 

Dodatkowe informacje dotyczące wytycznych sprzętu można sprawdzić w linku:

https://www.uci.org/docs/default-source/equipment/clarificationguideoftheucitechnicalregulation-2018-
05-02-eng_english.pdf?sfvrsn=fd56e265_58

NEUTRALNY SERWIS
Serwis zostanie zapewniony zawodnikom podczas wyścigów oraz próby czasowej.

Na wyścig przewidziana określona liczba pojazdów serwisowych. 

Podczas próby czasowej nie będzie możliwości korzystania z samochodu serwisowego jadącego za 
zawodnikami. Organizator zapewni serwis na poboczu drogi w 2 lub 3 kluczowych miejscach trasy. Prywatne 
samochody serwisowe zapewniające części/rowery/opony są zakazane podczas UCI Gran Fondo World 
Championships.



MIERZENIE CZASU I RANKING
Każdy zawodnik podczas rejestracji otrzyma chip mierzący czas. Chip musi być założony podczas każdego 
wyścigu podczas każdego wydarzenia: próba czasowa, wyścig drogowy. Zawodnik, który nie będzie posiadał 
założonego chipu zostanie zdyskwalifikowany. 

KOSZULKA SPORTOWA
Zawodnicy powinni nosić narodową koszulkę reprezentującą ich naród (a nie kraju zamieszkania lub 
kraju przynależności licencji). Pomimo, że oficjalna koszulka narodowa nie jest wymagana, powinna ona 
reprezentować kraj zawodnika, zgodnie ze wzorem i kolorami. 
 » Logo klubu oraz prywatnych sponsorów może pojawić się na koszulce
 » Federacja Krajowa może zaproponować miejsce, gdzie można kupić koszulki narodowe
 » Jeżeli zawodnik nie jest pewny wyglądu stroju może zgłosić zapytanie na adres email: massevents@uci.ch 
 » Zakazane jest noszenie:
 » Koszulki z zeszłorocznych Mistrzostw Świata
 » Koszulki zwycięzcy danej grupy wiekowej w wyścigu UCI Gran Fondo World Series (dotyczy każdej grupy 

wiekowej)
 » Tęczowych pasów na narodowej koszulce zespołowej
 » Tęczowych pasów na rękawach i kołnierzu
 » Tęczowych pasów na rowerze
 » Tęczowych pasów na kasku
 » Bezrękawników oraz ubrań do triathlonu (bezrękawników)
 » Skarpet kompresyjnych

NUMER STARTOWY
Numer startowy musi zostać umieszczony na plecach koszulki (dla lepszej widoczności na niżej części 
pleców). Każda kategoria wiekowa otrzyma inny kolor numeru startowego.

OZNAKOWANIE
Wszystkie oznakowania trasy Mistrzostw Świata będą gotowe co najmniej w środę przed wyścigiem, żeby 
zawodnicy mogli trenować na trasie.

CEREMONIA ROZDANIA NAGRÓD
Pierwszych troje zawodników w każdej grupie wiekowej (kobiety i mężczyźni) zostaną zaproszeni na podium 
w trakcie oficjalnej ceremonii rozdania nagród UCI. Wszyscy troje zawodnicy otrzymają medale odpowiednie 
do miejsca na podium (złoty, srebrny, brązowy). Zostanie także zagrany hymn państwowy zawodnika, który 
wygrał wyścig. 

Zwycięzcy powinni pojawić się w stroju wyścigowym, zabronione jednak jest posiadanie kasku, nakrycia 
głowy, okularów przeciwsłonecznych lub otwartych butów. Harmonogram rozdania nagród zostanie 
ogłoszony wcześniej. Stawienie się zwycięzców na ceremonii jest obowiązkowe.

Nowi Mistrzowie Świata UCI otrzymają oficjalną koszulkę w tęczowe paski UCI. Po zakończeniu Mistrzostw 
otrzymają także szczegółowy list dotyczący wykorzystania i sposobu produkcji tęczowej, pasiastej koszulki.



BEZPIECZEŃSTWO
 » Kask: Noszenie kasku podczas trwania wyścigu jest obowiązkowe dla wszystkich konkurencji.
 » Licencja i ubezpieczenie: Aby brać udział w zawodach zawodnicy muszą posiadać aktualną roczną licencję 

narodowej federacji oraz ubezpieczenie (zapewnione przez międzynarodową licencję lub dodatkowe 
prywatne ubezpieczenie).

 » Pierwsza pomoc: Na trasie przejazdu dostępna będzie pomoc pogotowia ratunkowego. Na starcie oraz 
mecie wyścigu znajdzie się także stacja pierwszej pomocy.

 » Informacje na odwrocie plakietki dla zawodników: Organizator zapewnia numer startowy, który na 
odwrocie zawiera informację medyczną. Wszyscy uczestnicy muszą wypełnić informacje, które usprawnią 
pracę personelu medycznego podczas wydarzenia w przypadku wypadku. Wymagane jest wpisanie co 
najmniej:
a. Imię i nazwisko
b. Grupy krwi
c. Aktualne choroby (astma, cukrzyca, alergie, itp.)
d. Przyjmowane lekarstwa
e. Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby do kontaktu w razie wypadku

KOMUNIKACJA MIEJSKA / MOVING AROUND THE CITY
Buses and trams run every 12-20 minutes from 4:30am to 11:00pm (day service) and every half an hour from 
11 pm. to 4.30am (night service)
Timetibles are available at the webside of the City Transport Company
http://www.mpk.poznan.pl/?lng=en
 they can be also viewed by the jakdojade(“how do I get to...”) application.
http://poznan.jakdojade.pl/?locale=en
The following single tickets are available: for 10 mins and for 40 mins as well as for 24-, 48- and 72 hours. 
They cover trams and buses. The tickets are available in:
 » Customer Service Points, Ticket Sale Points (www.ztm.poznan.pl/bilety/sprzedaz-biletow);
 » Ticket machines in the form of traditional paper tickets to be validated in the ticket puncher in the vehicle.
 » Drivers on suburban lines.

Notice that single 24 hours ticket validated on FRIDAY after 8 PM transfers into weekend ticket so it is good 
until Midnight on Sunday.
If you come to Poznań more often, you may consider obtaining the PEKA card (find out more from ztm.
poznan.pl). With the PEKA card, you use the so-called tPortmonetka application on your card, having 
previously topped it up at ZTM Customer Service Points, Ticket Sale Points, stationary ticket machines or 
online. The fee you pay depends on the number of stops you travel. A season ticket is also available - the 
shortest period available is two weeks.



POZNAŃSKI ROWER MIEJSKI / POZNAŃ CITY BIKE
PRM System is compatible with other Nextbike systems, which means that setting up an account in one of 
the systems enables the use of bike rental stations in other cities, provided that these systems allows for 
such a possibility.

RENT A BIKE
PRM bike rental is possible by means of:
 » PRM mobile application: scan the OR code on the bike and select the tab MENU -> RENT A BIKE and then 

enter the bike’s number. Press RENT A BIKE.
 » Terminal: press RENTAL/RETURN. Indicate the mobile telephone number and PIN or place the paired 

up RFID card on the reader (how to connect User Account with a RFID contactless). Then, follow the 
instructions displayed on the screen.

 » Contact our hotline.

PRM4G bikes may be rented by means of:
 » PRM mobile application: scan the QR code located on a bike, select the tab MENU -> RENT A BIKE and 

then enter the bike’s number. Press RENT A BIKE. The code will be displayed on the screen which needs 
to be entered on the bike’s on-board computer.

 » On-board computer: enter the mobile telephone number on the on-board computer as well as the PIN 
code or place the paired up RFID card on the reader.

 » Contact our hotline.

RETURN A BIKE
Would you like to return the bike?
PRM3 bikes may be returned by means of:
 » electric lock: enter the bike into the electric lock at PRM3G station. Double sound signal will confirm 

correct bike return.
 » Digital lock (rope): if there is no free space at the PRM3G station. Connect the PRM3G bike with a digital 

lock to the ear of the selected stand or to another bike. Shuffle the digits. Then, approach the terminal. 
Press RENTAL/RETURN and follow the instructions displayed on the screen or carry out your bike return 
by means of PRM mobile application.

 » Remember that children bikes may be rented and returned only at dedicated stations.

PRM4G bikes may be returned by means of:
 » on-board computer: select the “OK” button on it. Then, manually close the FORK LOCK blockade and 

the front wheel. The bike will confirm correct return with a sound signal and a message on the display.
PRM4G bikes may be returned within the PRM4G zone, at PRM3G stations and in other places of your 
choice, located within the PRM zone. Remember! PRM4G bike return outside of the PRM3G station or 
PRM4G zone will cost additional 5 PLN. 



 

Gmina DusznikiGmina DopiewoGmina Kuślin Gmina Lwówek



MERCHANDISING

https://www.santinicycling.com/en/2019-granfondo-world-championships-604
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