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Carrefour realizuje kampanię „Z miłości do Zdrowia”, promując aktywność sportową wśród swoich 
klientów i pracowników oraz zachęca do zdrowego odżywiania się poprzez liczne akcje edukacyjne.

W swoich sklepach oferuje również szeroki wybór produktów spożywczych wspomagających dietę 
osób uprawiających sport oraz dbających o swoje zdrowie.
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Solidarności wraz z historyczną bramą nr 2 
Stoczni Gdańskiej, piękne Stare Miasto oraz 
ul. Długa i Fontanna Neptuna, nowoczesna 
Hala Widowiskowo-Sportowa Ergo Arena 
na granicy Gdańska i Sopotu, nowocze-
sne Centrum Konferencyjne AMBEREXPO 
czy uznawany za najpiękniejszy w Europie 
bursztynowy Stadion Energa Gdańsk. Na 
trasie zaplanowane są liczne punkty ki-
bicowania, bo wiemy, jak ważne dla Was 
jest wsparcie Waszych bliskich. Wierzymy, 
że kibicowanie, motywujące transparen-
ty oraz muzyka poniosą Was aż do mety!  
A w Gdańsku co roku kibice stają na wyso-
kości zadania!
Drodzy Maratończycy, trzymam kciuki za 
Wasz sukces, jakim będzie osiągnięcie mety 
maratonu, życzę wielu rekordów życiowych, 
wszystkich mieszkańców i przyjezdnych 
gości zaś zapraszam gorąco do świętowa-
nia tego wydarzenia razem z biegaczami! 
Zachęcam również, byście jak najczęściej 
odwiedzali Gdańsk – miasto, które stwarza 
niezwykłe możliwości spędzania wolnego 
czasu. 
Z życzeniami sportowych sukcesów i rado-
snego kibicowania!

Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska

Drogie Biegaczki, drodzy Biegacze,
 
Niezmiernie miło mi powitać Was na czwar-
tej edycji Gdańsk Maratonu. Jesteśmy 
dumni, że tak wielu maratończyków wy-
biera Gdańsk, by właśnie w naszym mie-
ście zmierzyć się ze swoimi słabościami  
i szlifować życiowe rekordy. Z każdą edycją 
dbamy o zapewnienie Wam jak najlepszych 
warunków do startu i dokładamy wszelkich 
starań, byście wynieśli stąd jak najlepsze 
wspomnienia i emocje towarzyszące rywa-
lizacji na trasie tego biegu.
Gdańsk Maraton to wydarzenie wyjątkowe 
w skali kraju. Trzeci rok z rzędu zdobyło tytuł 
najlepszej imprezy biegowej na tym dystan-
sie w plebiscycie portalu maratonypolskie.
pl. Dla Gdańska i dla mnie to powód do 
dumy – tym większy, iż to Wy, biegacze, wy-
braliście nas spośród wielu imprez zorgani-
zowanych w Polsce.
Gdańsk to wymarzone miejsce do biega-
nia. Tutaj każdy oddycha pełną piersią. 
Czyste powietrze, morska bryza i wspania-
łe plenery sprawiają, że trening jest czystą 
przyjemnością. Dla gości spoza naszego 
miasta to wyjątkowa możliwość poznania 
uroków Gdańska w zaledwie kilka godzin, 
podczas pokonania trasy maratonu. Prze-
mierzając dystans ponad 42 kilometrów, 
będziecie podziwiali charakterystyczne  
i ulubione miejsce plażowiczów z całej Pol-
ski, czyli molo w Brzeźnie, urokliwy park 
im. Ronalda Reagana w Jelitkowie: z jego 
malowniczymi alejkami, ścieżkami rowero-
wymi i spacerowymi, ciągnącymi się wzdłuż 
gdańskich plaż. Pozytywnej energii dostar-
czą również industrialne okolice Europej-
skiego Centrum Solidarności oraz placu 
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Trzeci rok z rzędu Gdańsk Maraton, orga-
nizowany przez Gdański Ośrodek Spor-
tu, zdobywa tytuł najlepszej w Polsce 
dużej imprezy na dystansie maratonu, w 
plebiscycie portalu maratonypolskie.pl.

Ubiegłoroczny, 3. Gdańsk Maraton po raz 
kolejny otrzymał wyróżnienie Złoty Bieg 
przyznane przez samych biegaczy oceniają-
cych poziom organizacyjny. W głosowaniu 
mogli wziąć udział wyłącznie zarejestro-
wani użytkownicy portalu i głosowali tylko 
i wyłącznie na biegi, w których sami brali 
udział. Ponadto, impreza zdobyła miejsce 
na podium w kategorii imprez masowych 
powyżej 1000 uczestników, uwzględnia-
jące wszystkie biegi masowe w Polsce na  
różnych dystansach.

Gdańsk Maraton zdobył dodatkowo wyróż-
nienia w kategoriach:
 
     Biegi masowe powyżej 1000 uczestni-    
        ków – 2. miejsce
 
      Miasta powyżej 100.000 mieszkańców  
        – 1. miejsce

  Biegi organizowane przez urzędy  
         miast, gminy, OSIRy – 4. miejsce

         Województwo Pomorskie – 2. miejsce

4. GDAŃSK MARATON



Marathon challenges your mind and body. 

It tests your training and questions tactical 

methods. Only the most ambitious ones can 

keep their focus during the long competition, 

and reach their target. 

At Kemira, we pursuit to improve your everyday. 

It is about enjoying challenges at your work and 

making your career like a marathon more than 

a sprint. By adding our heart to everyday work, 

we show our ambition for results. We help you 

to be part of something bigger.

We call it – Adding to your everyday. 

If you are interested in working with us for 

a better everyday, read more about our job 

opportunities, also in Gdańsk office, at  

kemira.com/careers.

Adding 
your 
ambition 
for results

A D D I N G  T O  Y O U R  E V E R Y D A Y

K E M I R A  G D A Ń S K   |   + 5 8  7 7 3  6 0  0 0   |   A L .  G R U N W A L D Z K A  4 1 1 ,  8 0 - 3 0 9  G D A Ń S K ,  P O L A N D

Gdansk-marathon-racebook-ad-2018-26022018.indd   1 28.2.2018   14:02:11
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PROGRAM
PIĄTEK, 13.04.2018

SOBOTA, 14.04.2018

NIEDZIELA, 15.04.2018

15:00 – 20:00     Odbiór pakietów startowych (hala B): 4. Gdańsk Maraton,   
                                      Sztafeta Maratońska, Bieg na 5 km, Biegi dla dzieci
15:00 – 20:00     EXPO (hala B)

9:00 – 9:30         Odbiór pakietów startowych Bieg na 5 km (hala B)
9:00 – 12:10       Odbiór pakietów startowych Biegi dla Dzieci*  (hala B)
9:00 – 18:00    Odbiór pakietów startowych: 4. Gdańsk Maraton i Sztafeta Maratońska  
                                      (hala B)
9:00 – 18:00       EXPO (hala B) oraz Strefa zabaw dla dzieci (hala A)
9:00 – 14:00       Depozyt Biegu na 5 km i Biegów dla Dzieci (hala C)
13:30 – 14:00     Odprawa Sztafet
14:00 – 14:30     Prezentacja Pacemakerów
14:30 - 15:00      Prelekcja Patrycji Bereznowskiej - ambasadorki marki Brubeck
10:00                  Start Biegu na 5 km
10:45                   Dekoracje Biegu na 5 km (hala B)
13:00 – 18:00     Pasta Party (hala A)
od 11:00            Start Biegów dla Dzieci (hala B)
11:00                   Roczniki 2003 – 2004 (14 – 15 lat), dystans 1500m
11:15                   Roczniki 2005 – 2006 (12 – 13 lat), dystans 1500m
11:30                   Roczniki 2007 – 2008 (10 – 11 lat), dystans 1000m
11:40                   Roczniki 2009 – 2010 (dziewczęta 8 – 9 lat), dystans 800m
11:50                   Roczniki 2009 – 2010 (chłopcy 8 – 9 lat), dystans 800m
12:00                   Roczniki 2011 –  2012 (dziewczęta 6 – 7 lat), dystans 400m
12:10                   Roczniki 2011 – 2012 (chłopcy 6 – 7 lat), dystans 400m
12:20                   Roczniki 2013 – 2014 (dziewczęta 4 – 5), dystans 200m
12:30                   Roczniki 2013 – 2014 (chłopcy 4 – 5), dystans 200m
12:40                   Rocznik 2015 – 2018 (dzieci do 3 lat), dystans 100m
12:50                   Dekoracje Biegów dla Dzieci (hala B)

7:00 – 15:00         EXPO (hala B), Strefa zabaw dla dzieci (hala A) oraz depozyt (hala C)
7:00 – 8:00            Odbiór pakietów startowych (hala B)
8:45                           Rozgrzewka (scena ul. Żaglowa)
8:45                     Odjazd autobusów dla zawodników zmian sztafet (ul. Żaglowa)
9:00                          Start 4. Gdańsk Maratonu (ul. Żaglowa)
9:15                          Start Sztafety Maratońskiej (ul. Żaglowa)
11:00 – 15:00      Wydawanie posiłków regeneracyjnych (hala A)
13:00                   Dekoracje 4. Gdańsk Maratonu i Sztafety Maratońskiej (hala B)
15:00                        Zakończenie 4. Gdańsk Maratonu
* pakiety dla Dzieci wydawane są do 30 minut przed startem w poszczególnej kategorii wiekowej
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PLAN SYTUACYJNY
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MAPA DOJAZDU  
NA PARKING

Informacje nt. parkingów
Parking Stadion Energa Gdańsk Parking AMBEREXPO

Dojazd na parking P3 i P4 wyłącznie od  
ul. Macieja Płażyńskiego i ul. Uczniowskiej. 
13 kwietnia parking będzie działał na 
normalnych zasadach (płatny 2zł/h).  
14-15 kwietnia koszt postoju to 10 zł za 
cały dzień  (niezależnie od ilości godzin).  
14 kwietnia wjazd będzie możliwy do 
godz. 9:00. W godz. 9:30 - 11:00 wjazd  
i wyjazd nie będzie możliwy. Od godz. 11:00 
do 20:00 wjazd i wyjazd możliwy będzie bez 
ograniczeń. 
15 kwietnia wjazd i wyjazd możli-
wy będzie do godz. 8:00. W godzi-
nach 8:00 - 10:00 brak możliwości wjaz-
du i wyjazdu. Od godz. 10:00 wjazd  
i wyjazd możliwy będzie bez ograniczeń.

Dojazd na parking P wyłącznie od ul. Mary-
narki Polskiej. 
13 kwietnia parking będzie działał na 
normalnych zasadach (płatny 2zł/h).  
14-15 kwietnia koszt postoju to 10 zł za 
cały dzień  (niezależnie od ilości godzin).  
14 kwietnia wjazd będzie możliwy w godz. 
8:00 - 20:00. 
15 kwietnia wjazd i wyjazd możliwy będzie 
do godz. 8:00. W godzinach 8:00 - 10:00 
brak możliwości wjazdu i wyjazdu. Od godz. 
10:00 wjazd i wyjazd możliwy będzie bez 
ograniczeń.
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TRASA
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PAKIET STARTOWY
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PRZED STARTEM

NA STARCIE

Pasta Party

Strefy czasowe

Start

Pomiar czasu

Depozyt

Posiłek Pasta Party dla Uczestników 4. Gdańsk Maratonu wydawany będzie na podstawie  
kuponu dołączonego do pakietu startowego dla osób, które wykupiły go podczas rejestracji. 

Sobota, 14 kwietnia 13:00 - 18:00 (Hala A w AMBEREXPO)

Start 4. Gdańsk Maratonu został podzielony na 6 fal. Jako ostatnia startuje SZTAFETA.  
Prosimy o ustawienie się we właściwej strefie czasowej na 15 minut przed startem. Strefa 
czasowa oznaczona jest na numerze startowym odpowiednim kolorem:

Start 4. Gdańsk Maratonu nastąpi 15 kwietnia  
o godz. 9:00.

Pomiar czasu odbywa sie za pomocą elek-
tronicznego chipa umieszczonego w nume-
rze startowym. Chipa nie wolno odrywać
od numeru startowego. Pierwszych trzech Uczestników w klasyfikacji kobiet i mężczyzn,  
którzy przekroczą linię mety będzie klasyfikowanych według czasu brutto, mierzonego od 
chwili pierwszego wystrzału startera. Pozostali uczestnicy klasyfikowani będą na podstawie 
czasu netto, liczonego od przekroczenia linii startu przez Uczestnika do linii mety.

Rzeczy do depozytu będą przyjmowane wyłącznie w workach depozytowych. Na worku  
należy nakleić naklejkę z numerem startowym. Worek oraz naklejka wchodzą w skład  
pakietu startowego maratonu. Uczestnicy biegu na 5 km otrzymają worek  
w depozycie.

Sobota, 14 kwietnia 9:00 - 14:00 (Hala C w AMBEREXPO) - Bieg na 5 km/Biegi dla dzieci
Niedziela, 15 kwietnia 7:00 - 15:00 (Hala C w AMBEREXPO) - Maraton/Sztafety

5:00-5:304:45-5:004:15-4:30 4:30-4:454:00-4:153:45-4:003:30-3:453:00-3:30<3:00

START 1 START 2 START 3 START 4 START 5 START 6

SZTAFETY

1234
JACEK

M
40-49

5:00-5:30
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PUNKTY ODŻYWCZE

Punkty odżywcze z wodą, izotonikiem i bananami będą  
rozmieszczone w odstępach co 5 km, począwszy od  
5 km. Natomiast punkty nawadniania zaopatrzone w wodę  
rozmieszczone będą w odstępach co 5 km, począwszy  
od 7,5 km.

Pojemniki z wodą do moczenia gąbek rozmieszczone będą 
na każdym punkcie co 2,5 km. Gąbka wchodzi w skład pakie-
tu startowego. 

Za każdym punktem bedą rozstawione toalety. 

WODA WODA IZOTONIK IZOTONIK BANANY IZOTONIKI ODA
WODA

DOWODA

WODA
DOWODA WODA WODA WODA

OTONIKIZ WO
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PACEMAKERZY

3:00
Krzysztof Sarapuk

Adam Szymborski

Dariusz Lulewicz

Teresa Pietrzak

Dariusz Kokociński

Tomasz Korpalski

Rafał Górecki

Ania Gruźlewska

Piotr Słodowicz

Zibi Jakubek

Bartosz Moll

Marcin Wojtowicz

Bartek Wasiński

Andrzej Wyrzykowski

Paweł Szwed

Marek Hudzik

3:45

4:15

4:45

3:15

3:45

4:15

4:45

3:30

4:00

4:30

5:00

3:30

4:00

4:30

5:00
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NA MECIE

Strefa Finishera

Medal

Bezpłatne zdjęcia z biegu

Wstęp do Strefy Finishera mają tylko Zawodnicy startujący w Imprezie na podstawie  
numeru  startowego. Strefa Finishera zlokalizowana będzie w Hali C, gdzie będzie można 
skorzystać z natrysków, depozytu, przebieralni oraz masażu. Na zawodników będzie czekać 
woda, izotoniki i banany. W godzinach 11:00 - 15:00 wydawany będzie posiłek regenera-
cyjny na podstawie numeru startowego w Hali A.
 

Każdy uczestnik kończący bieg otrzyma pamiątkowy medal. Dodatkowo, wszyscy chętni 
będą mieli mozliwość aby odpłatnie wygrawerować swój czas na medalu. W tym celu po 
ukończeniu biegu należy udać się na stanowisko grawerowania w strefie EXPO w Hali B.

Specjalnie dla biegaczy, fotografowie będą wykonywali zdjęcia na trasie i mecie biegu. 
Wkrótce po biegu, zdjęcia będzie można znaleźć na stronie fotomaraton.pl, wpisując  
nazwisko lub numer startowy.
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SZTAFETY

Transport zawodników do stref zmian

Depozyty

Pozostałe informacje

Strefy zmian

Zawodnicy sztafet do stref zmian będą rozwożeni autobusami z następującymi oznacze-
niami: Z1 (zmiana 1), Z2 (zmiana 2), Z3 (zmiana 3). Odjazd autobusów nastąpi o godzinie 
8:45 spod hali AMBEREXPO, ul. Żaglowa 11. Powrót autobusów ze stref zmian w okolice  
AMBEREXPO nastąpi za ostatnim zawodnikiem maratonu.
Można także dojechać do stref zmian i do AMBEREXPO na własną rękę.

UWAGA! Dojeżdzając na własną rękę trzeba wziąć pod uwagę utrudnienia w ruchu.

Organizator nie zapewnia depozytów w strefach zmian. Zalecamy korzystać z depozytu dla 
uczestników w AMBEREXPO, Hala C.

Każdy Uczestnik sztafety jest zobowiązany do umieszczenia, pod rygorem dyskwalifika-
cji, numeru startowego z przodu i z tyłu tułowia. Dodatkowo na numerze umieszczonym  
z przodu należy przykleić okrągłą naklejkę z symbolem M lub K, w zależności od płci 
Uczestnika. Naklejki są dostępne w Biurze Zawodów.

W strefach będą: medale, toalety, woda w butelkach 0,5 l, banany, drożdżówki, folie NRC.

Z1 (zmiana 1) - ul. Grunwaldzka 411 (przed Centrum Biznesowym Alchemia)

Z2 (zmiana 2) - al. Rzeczypospolitej, przed skrzyżowaniem z ul. Hynka

Z3 (zmiana 3) - ul. Czarny Dwór, na prawoskręcie w al. Gen. Hallera.
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GDAŃSK NA PIĄTKĘ

Odbiór pakietów

Depozyt

Start

Pomiar czasu

14 kwietnia, w przeddzień startu na królewskim dystansie, odbędzie się Bieg na 5 km.  
Uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję poczuć maratoński klimat  i  wystartować 
w biegu, którego meta jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym dzień później  
finiszować będą maratończycy.
 

Piątek, 13 kwietnia 15:00 - 20:00 (Hala C w AMBEREXPO) 
Sobota, 14 kwietnia 9:00 - 9:30 (Hala C w AMBEREXPO) 

Rzeczy do depozytu będą przyjmowane wyłącznie w workach depozytowych. 

Sobota, 14 kwietnia 9:00 - 14:00 (Hala C w AMBEREXPO) 

Start Biegu na Piątkę nastąpi 14 kwietnia o godz. 10:00.

Oficjalnym czasem Biegu jest czas netto liczony od momentu przekroczenia linii startu 
przez Zawodnika aż do przekroczenia przez niego linii mety. Pierwszych 3 zawodników,  
w klasyfikacji kobiet i mężczyzn, którzy przekroczą linię mety, będzie sklasyfikowanych  
według czasu brutto liczonego od chwili wystrzału startera. Pozostali Zawodnicy klasyfiko-
wani będą na podstawie czasu netto. Obowiązuje limit czasu, który wynosi 1h.
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MAPA
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BIEGI DLA DZIECI

Odbiór pakietów

Depozyt

Start kategorii

Pomiar czasu

Biegi dziecięce to jedno z wydarzeń towarzyszących. Dzień przed marato-
nem Wasze pociechy będą mogły wystartować w imprezie dedykowanej  
najmłodszym biegaczom.

Start i meta zlokalizowane będą w Hali B AMBEREXPO, więc pogoda nie powinna być 
straszna dla młodych sportowców. Poza tym, będą finiszować w tym samym miejscu, co 
maratończycy! Nie wątpimy,  że dla wielu z nich będzie to dodatkową atrakcją. Możliwość 
poczucia się jak dorosły na mecie będzie z pewnością wielkim przeżyciem! Każdy młody 
finiszer otrzyma pamiątkowe trofeum, a najlepsi na podium dodatkowo puchary.

Rodzice i dzieci! Pamiętajcie! Bieg to przede wszystkim świetna zabawa i przestrzeganie 
zasad fair play!

Piątek, 13 kwietnia 15:00 - 20:00 (Hala B w AMBEREXPO) 
Sobota, 14 kwietnia 9:00 - 12:10* (Hala B w AMBEREXPO) 

* pakiety dla dzieci wydawane są do 30 minut przed startem w poszczególnej kategorii wiekowej

Rzeczy do depozytu będą przyjmowane wyłącznie w workach depozytowych, które będzie 
mona pobrać w depozycie.

Sobota, 14 kwietnia 9:00 - 14:00 (Hala C w AMBEREXPO) 

11:00   Roczniki 2003 – 2004 (14 – 15 lat), dystans 1500m
11:15   Roczniki 2005 – 2006 (12 – 13 lat), dystans 1500m
11:30   Roczniki 2007 – 2008 (10 – 11 lat), dystans 1000m
11:40   Roczniki 2009 – 2010 (dziewczęta 8 – 9 lat), dystans 800m
11:50   Roczniki 2009 – 2010 (chłopcy 8 – 9 lat), dystans 800m
12:00   Roczniki 2011 – 2012 (dziewczęta 6 – 7 lat), dystans 400m
12:10   Roczniki 2011 – 2012 (chłopcy 6 – 7 lat), dystans 400m
12:20   Roczniki 2013 – 2014 (dziewczęta 4 – 5), dystans 200m
12:30   Roczniki 2013 – 2014 (chłopcy 4 – 5), dystans 200m*
12:40   Rocznik 2015 – 2018 (dzieci do 3 lat), dystans 100m*

Oficjalnym czasem ukończenia jest czas brutto.

W kategorii do 3 lat dziecko biegnie obowiązkowo z Opiekunem.
W kategorii 4-5 lat obecność Opiekuna nie jest obowiązkowa. 
Roczniki starsze biegną samodzielnie.
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EXPO1    Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
2     Orthosclinic
3     Wieszaki na medale
4     Runmed
5     PowerBar & Ale
6     Brubeck
7     Kąpieliska Morskie Gdańsk
8     Klaster Aktywnej Turystyki
9     Novotel
10  Grawer
11  Grawer (dla osób które zakupiły wraz z pakietem)



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

23

STREFY KIBICOWANIA

1.    SP 56 – Karnawałowy maraton
2.     SP 8 – Kibicujące koniczynki
3.     Ognisko Wychowawcze – Warzywa i owoce
4.     SP 70 – Ale Cyrk
5.     ZSS 2 / Klub Fenix – Folklor 100lecie
6.     SP 89 – Radosna Łąka 
7.     SP 82 – Cała Hanza płynie z Tobą
8.     SP 92/Gim 17  – Pozdrolatino
9.     Zespół szkolno-przedszkolny nr 1 – Strefa błękitnego oddechu
10.  SP 60 – Strefa Mocy
11.  Trefl Gdańsk – Siatkarz z klasą
12.  SP 1 im. Mariusza Zaruskiego – Jedyneczki są w kropeczki
13.  SP 61 – Ludowy Maraton z BumBum Rurką 
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