Drodzy Maratończycy,

Dear Marathon Runners!

Drogie Biegaczki, Drodzy Biegacze!

Dear Runners!

Witam Was gorąco na 5. Gdańsk Maratonie. Dla części
z Was będzie to pierwszy start w naszej imprezie, ale
w tłumie sportowców, którzy zdecydowali się rzucić
wyzwanie swoim słabościom, z pewnością nie zabraknie
osób, które podejmują kolejny raz to wyzwanie. Wasz
udział w piątej edycji Gdańsk Maratonu to dla mnie znak,
że nasze Miasto i panująca w nim sportowa atmosfera są
Wam bliskie.
Na starcie maratonu każdy jest mile widziany i zostanie przywitany serdecznym uśmiechem, a na trasie
otrzyma wsparcie i doping ze strony kibiców. Tacy właśnie
są gdańszczanie – gościnni i serdeczni. Taki jest Gdańsk
– Miasto wolności i solidarności. To również z tego
powodu nasz maraton, chociaż jest młodym biegiem, był
już kilkukrotnie nagradzany w plebiscytach na najlepszą
tego typu imprezę w Polsce.
Gdańsk Maraton to jedyny taki bieg na świecie.
Z powodzeniem łączy w sobie czysto sportową rywalizację ze zwiedzaniem naszego pięknego, ponad tysiącletniego Miasta. Trasa przebiega przez miejsca historyczne,
takie jak Stocznia Gdańska czy Długi Targ, ale pokazuje
uczestnikowi też nowoczesną, europejską metropolię,
w której nie brakuje nowych inwestycji, funkcjonalnych
obiektów sportowych oraz miejsc, które od lat stanowią o walorach turystycznych Miasta. Podczas 5. Gdańsk
Maratonu po raz kolejny będzie okazja, żeby te wszystkie
miejsca „zwiedzić” w ciągu kilku godzin. A potem, na co
gorąco liczymy, powracać do nas - wielokrotnie.
Zawsze darzyłam maratończyków ogromnym szacunkiem i podziwiałam ich upór w dążeniu do celu. Ciężkie
treningi wymagają wielu wyrzeczeń, przygotowania są
długie i wyczerpujące. Trzeba mieć w sobie ogromne
pokłady siły i samozaparcia, żeby zmierzyć się z dystansem i wszystkimi, czekającymi na trasie przeciwnościami.
Maratończyk posiada cechy, które są niezwykle cenne
w każdej dziedzinie życia, a jego walka z samym sobą na
trasie maratonu jest fascynująca. 14 kwietnia 2019 roku
będziemy jej świadkami na ulicach Gdańska.
Uczestnikom 5. Gdańsk Maratonu życzę powodzenia.
Bijcie rekordy życiowe. Przełamujcie swoje słabości.
Wspierajcie się wzajemnie. Przezwyciężajcie chwilowe kryzysy. Cieszcie się sportem i ruchem. Podziwiajcie
piękny Gdańsk. Niech Wam wiatr od morza zawsze wieje
w plecy. Wszystkiego dobrego!

I would like to warmly welcome you to the 5th Gdańsk
Marathon. Some of you are here for the first time, but
among the crowd of athletes who decided to take the
marathon challenge you can also spot many familiar
faces. I am particularly happy about it because it
means that our city with its unique atmosphere and the
sport event organised here still prove attractive to you.
Everyone is welcome at the start of the marathon and
will be greeted with a cordial smile. Everyone will receive
support and cheering from the fans on the route. That is
what Gdańsk people are like - hospitable and friendly.
This is Gdańsk - the city of freedom and solidarity. This
is also the reason why the Gdańsk Marathon has been
repeatedly awarded as the best event of this type in
Poland.
The Gdańsk Marathon is unique in the world. It
successfully combines a pure sports rivalry with
sightseeing our beautiful, over a thousand-year-old city.
En route the marathon trail passes through historical
places such as the Gdańsk Shipyard or Long Market
street. Yet, the marathon also runs along new
investments, modern sports facilities and other tourists
attractions that show Gdańsk as a modern European
metropolis. The 5th Gdańsk Marathon offers a great
opportunity to explore Gdańsk at a glance. I hope this is
just enough to make you come back here again and again.
I have always felt respect for marathon runners and
admired their determination. You have to make sacrifices to meet the demands of such an intensive marathon
training; it takes a lot of your time and energy. The
distance requires not only physical strength but enormous perseverance. Each marathon runner need and
possess these qualities, which prove extremely helpful and
valuable also in your everyday life. With each kilometre
of the marathon the runner has to challenge his physical
and mental strength. Being a witness of this internal fight
is what makes watching marathons so fascinating. We will
have this opportunity to witness such a marathon struggle in Gdańsk on April 14.
I wish good luck to all the participants of the 5th Gdańsk
Marathon! Break your personal bests. Challenge your
physical and mental strength. Overcome temporary
weakness. But first of all, support each other, enjoy the
run and admire the beautiful city of Gdańsk! Let the wind
from the Baltic Sea be your friend. Good luck!

Witam Was serdecznie w Gdańsku, mieście wolności
i solidarności, które na przestrzeni ostatnich lat stało się
też miastem wielkich, sportowych emocji. Po raz piąty
organizujemy dla Was wyjątkowe wydarzenie - Gdańsk
Maraton i ponownie dołożyliśmy wszelkich starań,
żebyście także i tę edycję tego wyjątkowego biegu
wspominali jak najlepiej. Żebyście wracali do nas co roku,
a imprezę polecali swoim przyjaciołom, znajomym i najbliższym. Zapewniliśmy atrakcje biegaczom na każdym
stopniu zaawansowania, kibicom oraz najmłodszym.
Bardzo się cieszę, że wspólnie możemy tworzyć to
niezapomniane, sportowe święto.
5. Gdańsk Maraton to wszystko, co najlepsze w naszym
mieście, zawarte w trasie o długości 42 kilometrów i 195
metrów. To powiew historii Polski od strony Europejskiego Centrum Solidarności. To zabytki starego miasta,
z odcinkiem przebiegającym Długim Targiem, koło
Fontanny Neptuna. To pokonywanie najstarszych,
liczących setki lat dzielnic Gdańska. To towarzystwo
nowoczesnych obiektów sportowych: Ergo Areny
i Stadionu Energa, które gościły wspaniałych
sportowców podczas wielu imprez rangi mistrzowskiej. To
w końcu powiew rześkiego, morskiego powietrza
oraz zielone tereny nadmorskie parku im. Ronalda
Reagana. To wszystko składa się na trasę niezbyt trudną,
ponieważ przewyższenia na jej długości wynoszą zaledwie
30 metrów, ale za to bardzo ciekawą, urozmaiconą
i urokliwą. Sprzyjającą biciu rekordów życiowych.
Zależy nam, żeby Gdańsk Maraton stał się jedną
z największych, najbardziej rozpoznawalnych i najlepiej
zorganizowanych imprez sportowych w Polsce. Żeby
rokrocznie gromadził na trasie i wokół niej dziesiątki
tysięcy gdańszczan oraz gości z jak największej ilości
zakątków Polski, Europy i świata. Żeby Gdańsk
wszędzie kojarzył się z historią, wolnością, wypoczynkiem
i sportem.
Wszystkim uczestnikom 5. Gdańsk Maratonu życzę
powodzenia. Niech w walce z kilometrami i własnymi
słabościami pomagają Wam piękne widoki oraz doping
gościnnych gdańszczan. Wszystkiego najlepszego!

I warmly welcome you to Gdańsk, a city of freedom and
solidarity, which in recent years has become a city of great
sports emotions. We are organizing this unique event for
you for the fifth time and we have made many efforts to
make you remember this run as well as possible. So that
you come back to us every year and recommend Gdańsk
Marathon to your friends and family. We have prepared
attractions to runners at all levels, fans and the youngest. I
am very happy that we can create this unforgettable sport
event together.
5. Gdańsk Marathon is everything that is best in our city. It
is a breeze of Polish history from the European Solidarity
Center. These are the monuments of the old town, with a
running stage through Long Market, near the Neptune’s
Fountain. It is acrossing the oldest districts of Gdańsk,
hundreds of years old. It is an area of modern sports facilities: Ergo Arena and Energa Stadium, which hosted
great athletes at many championship events. Finally it is a
breath of fresh, sea air and green coastal areas of the Ronald Reagan’s Park. It all consists to not very difficult route,
because the elevations on its distance are only 30 meters,
but it is very interesting, varied and charming. Perfect to
beat personal bests.
We want Gdańsk Marathon to become one of the largest,
most recognizable and best organized sports events in
Poland. To gather on the route and around it tens of thousands of Gdańsk residents and guests from many parts
of Poland, Europe and the world every year. We want
Gdańsk to be associated everywhere with history, freedom, leisure and sport.
I wish all participants of the 5th Gdańsk Marathon good
luck. Let the beautiful views and cheering of hospitable
inhabitants of Gdańsk help you to fight against kilometers and overcome your own weaknesses. All the best!

Ze sportowym pozdrowieniem!
Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Gdańska

Mayor of the City of Gdańsk
Aleksandra Dulkiewicz

fot. Renata Dąbrowska

Leszek Paszkowski
Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu

Leszek Paszkowski
Director of Gdańsk Sports Center

5. Gdańsk

Maraton

Gdańsk Maraton należy do czołowych imprez na tym
dystansie w Polsce. Jego wielkim atutem jest niepowtarzalna trasa, pozwalająca w ekspresowym tempie
3-5 godzin, jakie przeciętnemu biegaczowi zajmuje
pokonanie dystansu 42,195 km, poznać najciekawsze
i najważniejsze punkty na mapie Gdańska. Przebiega
przez charakterystyczne lokalizacje miasta nad Motławą,
takie jak Stare Miasto, Europejskie Centrum Solidarności,
Ergo Arena, Stadion Energa Gdańsk, Park im. R. Reagana,
okolice Molo w Brzeźnie oraz główne, najstarsze dzielnice
miasta. Jednocześnie charakter trasy ułatwia śrubowanie nowych rekordów życiowych. Suma przewyższeń
na całym dystansie wynosi niespełna 30 metrów.
Dla organizatorów tego wydarzenia: Miasta Gdańsk oraz
Gdańskiego Ośrodka Sportu, ważny jest również wysoki poziom organizacyjny, a biegacze co rok doceniają
doskonałe warunki, jakie zostają im stworzone podczas
biegu. Składają się na nie: meta i miasteczko biegowe
zlokalizowane pod dachem hali AMBEREXPO, liczne
punkty odżywcze, zorganizowane strefy kibicowania oraz
wiele imprez towarzyszących – sztafety, bieg na 5 km,
biegi dla dzieci i młodzieży. To wszystko przyciąga
na Wybrzeże całą rzeszę amatorów biegania. Tym sposobem Gdańsk Maraton staje się świętem miasta, biegaczy,
ale także ich rodzin i przyjaciół, również zaangażowanych
w imprezę.
Gdańsk Maraton jest wydarzeniem, które trzy lata
z rzędu zdobywało tytuł najlepszej w Polsce dużej
imprezy na królewskim dystansie w plebiscycie portalu
maratonypolskie.pl. Wyróżnienie Złoty Bieg jest przyznawane przez samych biegaczy, oceniających poziom
organizacyjny. W głosowaniu mogli wziąć udział wyłącznie zarejestrowani 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, uwzględniające
wszystkie biegi masowe w Polsce na różnych dystansach.

Welcome to Gdańsk, city of freedom and solidarity.
We would like to invite you to the journey around the
modern european metropolis, where history meets innovation and sport goes together with sightseeing hand in
hand. We would like to show you how beautiful our city
is in just about 3 to 5 hours, depending on how experienced runner you are.
The route starts and ends near AMBEREXPO Exhibition
and Convention Centre and Stadion Energa Gdańsk –
one of the most beautiful football stadiums in Europe.
Along the road your will pass European Solidarity Centre and beautiful Długa Street with famous Neptune
Statue. You will run through all the oldest city districts. You
will have an opportunity to see modern sport hall Ergo
Arena just before you will reach seaside – Brzeźno Pier
and green Ronald Reagan’s Park, full of enchanting
alleys. You will be able to take a deep breath and feel
a sea breeze, which can be most helpful on this stage
of event - after 30th kilometre.
Whole route is great if you want to beat your personal
best result. But it is even better if your goal is to experience something extraordinary, if you want to connect sport
with tourism. We are more than sure that if you finish
5. Gdańsk Marathon, you will be back to our city. Soon.
Repeatedly.
It is not a suprise, that our run have been voted the best
marathon in Poland by the runners thelselves for three
times. Great organisation of our event and safety of participants in our number one priority. But that is what you
have to find out yourself!

Program / Schedule
Piątek / Friday
15:00 – 20:00
15:00 – 20:00

Odbiór pakietów startowych (hala B): 5. Gdańsk Maraton, Sztafeta Maratońska, Bieg na 5 km, Biegi dla dzieci
Pickup of starter packages (hall B): 5. Gdańsk Marathon, Marathon relay, 5 km run, Runs for children
EXPO (hala B) / EXPO (hall B)

Sobota / Saturday
10:00 – 18:00
10:00 – 15:00
11:00
11:45
13:00 – 18:00
od 12:00
12:00
12:15
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
16:30
17:00

Odbiór pakietów startowych Bieg na 5 km (hala B) / Pickup of starter packages Run for 5 km (hall B)
Odbiór pakietów startowych Biegi dla Dzieci* (hala B) / Pickup of starter packages for Children’s Runs * (hall B)
Odbiór pakietów startowych: 5. Gdańsk Maraton i Sztafeta Maratońska (hala B) / Pickup of starter packages:
5. Gdańsk Marathon, Marathon Relay Race (hall B)
EXPO (hala B) oraz Strefa zabaw dla dzieci (hala A) / EXPO (hall B) and children’s play area (hall A)
Depozyt Biegu na 5 km i Biegów dla Dzieci (hala C) / Deposit for 5 km Run and Children’s Runs (hall C)
Start Biegu na 5 km / Start of the Run at 5 km
Dekoracje Biegu na 5 km (hala B) / Run Decorations at 5 km (hall B)
Pasta Party (hala A) / Pasta Party (hall A)
Start Biegów dla Dzieci (hala B) / Start of Runs for Children (hall B)
Roczniki 2004 – 2005 (14 – 15 lat), dystans 1500m / Born 2004 - 2005 (14 - 15 years), distance 1500m
Roczniki 2006 – 2007 (12 – 13 lat), dystans 1500m / Born 2006 - 2007 (12 - 13 years), distance 1500m
Roczniki 2008 – 2009 (10 – 11 lat), dystans 1000m / Born 2008 - 2009 (10 - 11 years), distance 1000 m
Roczniki 2010 – 2011 (dziewczęta 8 – 9 lat), dystans 800m / Born 2010 - 2011 (girls 8 - 9 years), distance 800m
Roczniki 2010 – 2011 (chłopcy 8 – 9 lat), dystans 800m / Born 2010 - 2011 (boys 8 - 9 years), distance 800m
Roczniki 2012 – 2013 (dziewczęta 6 – 7 lat), dystans 400m / Born 2012 -2013 (girls 6 - 7 years), distance 400m
Roczniki 2012 – 2013 (chłopcy 6 – 7 lat), dystans 400m / Born 2012 -2013 (boys 6 - 7 years), distance 400m
Roczniki 2014 – 2015 (dziewczęta 4 – 5), dystans 200m / Born 2014 - 2015 (girls 4-5), distance 200m
Roczniki 2014 – 2015 (chłopcy 4 – 5), dystans 200m / Born 2014 - 2015 (boys 4 - 5), distance 200m
Rocznik 2016 – 2018 (dzieci do 3 lat), dystans 100m / Born 2016 - 2018 (children up to 3 years old), distance 100 m
Dekoracje Biegów dla Dzieci (hala B) / Children Runs decoration (hall B)
Prezentacja Pacemakerów / Presentation of Pacemakers (hall B)
Odprawa sztafet (scena hala B) / Technical briefing for Relays (stage on hall B)

7:00 – 15:00
7:00 – 8:00
8:45
8:45
9:00
9:02
11:00 – 15:00
13:00
15:00

EXPO (hala B), Strefa zabaw dla dzieci (hala A) oraz depozyt (hala C) / EXPO (hall B), children’s play area (hall A) and deposit (hall C)
Odbiór pakietów startowych (hala B) / Pickup of starter packages (hall B)
Rozgrzewka (scena ul. Żaglowa) / Warm-up (scene of Żaglowa St.)
Odjazd autobusów dla zawodników zmian sztafet (ul. Żaglowa) / Departure of buses for relay riders (Żaglowa Street)
Start 5. Gdańsk Maratonu (ul. Żaglowa) / Start of the 4. Gdańsk Marathon (Żaglowa St.)
Start Sztafety Maratońskiej (ul. Żaglowa) / Start of the Marathon Relay Run (Żaglowa St.)
Wydawanie posiłków regeneracyjnych (hala A) / Issuing of regenerative meals (hall A)
Dekoracje 5. Gdańsk Maratonu i Sztafety Maratońskiej (hala B) / Decorations 5. Gdansk Marathon and Marathon Relay (hall B)
Zakończenie 5. Gdańsk Maratonu / End of the 5th Gdańsk Marathon

10:00 – 10:30
10:00 – 13:10
10:00 – 18:00

Niedziela / Sunday

* pakiety dla Dzieci wydawane są do 30 minut przed startem w poszczególnej kategorii wiekowej
* packages for Children are issued up to 30 minutes before the start in a particular age category

Plan sytuacyjny / Situational plan

Przed startem / Before start
Pasta Party
Posiłek Pasta Party dla Uczestników 5. Gdańsk Maratonu wydawany będzie na podstawie kuponu dołączonego
do pakietu startowego dla osób, które wykupiły go podczas
rejestracji. Istnieje możliwość dokupienia Pasta Party
na miejscu w punkcie wydawania posiłków (koszt 13 zł).
The Pasta Party meal for Participants 5. Gdańsk
Marathon will be issued on the basis ofcoupon attached to the starter package for people who bought
it during registration. There is a possibility to buy Pasta
Party on the spot at the point of serving meals (cost 13 PLN).

Depozyt / Deposit

Sobota, 13 kwietnia 13:00 - 18:00 (Hala A w AMBEREXPO)
Saturday, 13th April 13:00 - 18:00 (Hall A at AMBEREXPO)

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.
Things to deposit will be accepted only in deposit bags. On the sack. You should stick the sticker with the start number. Bag and
sticker are included to start package. Participants in the 5 km run will receive a bag in deposit.
Sobota, 13 kwietnia 9:00 - 14:00 (Hala C w AMBEREXPO) - Bieg na 5 km/Biegi dla dzieci
Niedziela, 14 kwietnia 7:00 - 15:00 (Hala C w AMBEREXPO) - Maraton/Sztafety
Saturday, 13th April 9:00 - 14:00 (Hala C in AMBEREXPO) - Run for 5 km / Runs for children
Sunday, 14th April 7:00 - 15:00 (Hala C at AMBEREXPO) - Marathon / Relays

Na starcie / On startline
Strefy czasowe / Time zones
Start 5. Gdańsk Maratonu został podzielony na 6 fal. Jako druga 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 5. Gdansk Marathon was divided into 6 waves. The second start is the RELAY. Please
set yourself in the right time zone 15 minutes before the start. The time zone is marked
with the corresponding color on the start number:
START 1

<3:00

3:00 - 3:30

START 2

START 3

START 4

SZTAFETY

3:30 - 3:45

3:45 - 4:00

M

40-49

4:30 - 4:45

JACEK

START 5

4:00 - 4:15

4:15 - 4:30

1234
START 6

4:30 - 4:45

4:45 - 5:00

5:00 - 5:30

Pomiar czasu / Time measurement
Pomiar czasu odbywa sie za pomocą elektronicznego chipa umieszczonego w numerze 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.
The time is measured using an electronic chip placed in the starting number. The chip can not be torn off from the start number.
The first three Participants in the classification of men and women who cross the finish line will be classified according to the
gun time, measured from the time of the first starter firing. The remaining participants will be classified on the basis of chip time,
counted from the start line crossing by the Participant to the finish line.

Na mecie / On finish line
Strefa finishera / Finisher zone
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 Hali A W godzinach 11:00 - 15:00 wydawany będzie posiłek
regeneracyjny na podstawie numeru startowego.

Admission to the Finisher Zone is restricted to Competitors starting in the Event on the basis of starting number. The Finisher
zone will be located in Hall C, where you will be able to use
showers, deposit, changing rooms and massage. Water, isotonic and bananas will be waiting for the players.
In Hall A between 11:00 and 15:00 a regeneration meal will be
issued based on the start number.

Bezpłatne zdjęcia z biegu / Free photos from the run
Specjalnie dla biegaczy, na trasie i mecie biegu będą
wykonywane zdjęcia. Po biegu, zdjęcia będzie można
znaleźć na stronie fotomaraton.pl, wpisując nazwisko lub numer
startowy.

specially for runners, photos will be taken on the route and
the finish line. After the run, the photos can be found on the
fotomaraton.pl website, entering the name or the starting
number.
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Expo - Hala B

Punkty kibicowania

1. Szkoła Podstawowa nr 47
2. Szkoła podstawowa nr 87
3. Morska Szkoła Podstawowa
im. Aleksandra Doby w Gdańsku
4. Zespół Szkół Specjalnych nr 1
5. Szkoła Podstawowa nr 82
6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariusza Zaruskiego
7. Szkoła Podstawowa nr 70
8. Szkoła Podstawowa nr 35
9. Zespół Szkół Specjalnych nr 2
10. Szkoła Podstawowa nr 27
11. Szkoła Podstawowa nr 89
12. Regionalne Centrum Wolontariatu
13. Szkoła Podstawowa nr 92 / Gimnazjum nr 17
14. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1
15. Szkoła Podstawowa nr 60
16. Liceum nr 1
17. Szkoła Podstawowa nr 44
18. I Społeczna Szkoła STO

