




PROGRAM / SCHEDULE

Sobota / Saturday

Niedziela / Sunday

9:00 – 12:10    

9:00 – 18:00   

  

9:00 – 18:00     

10:00 – 14:00            

12:00 – 18:00     

16:00   

      

od 11:00       

11:00              

11:15           

11:30                

11:40        

12:00                

12:10                   

12:20                   

12:30                  

12:40                  

13:00                  

13:10    

13:20                    

          

Odbiór pakietów startowych Biegów Młodzieżowych  /   Pickup of starter packages for Youth Runs 

Odbiór pakietów startowych: 6. Gdańsk Maraton i Sztafeta Maratońska  /  Pickup of starter packages:  

6th Gdańsk Marathon, Marathon Relay Race

EXPO   /   EXPO

Depozyt Biegów Młodzieżowych /  Deposit for Youth Runs

Pasta Party /  Pasta Party

Odprawa sztafet online (scena)  /   Technical briefing for Relays online (stage)

Start Biegów Młodzieżowych /  Start of Youth Runs

Roczniki 2007 – 2008 (14 – 15 lat), dystans 1500m   /   Born 2007 - 2008 (14 - 15 years), distance 1500m

Roczniki 2009 – 2010 (12 – 13 lat), dystans 1500m   /   Born 2009 - 2010 (12 - 13 years), distance 1500m

Roczniki 2011 – 2012 (10 – 11 lat), dystans 1000m   /   Born 2011 - 2012 (10 - 11 years), distance 1000 m

Dekoracje Biegów roczników 2007 - 2012  /  Children Runs decoration (born 2007 - 2012)

Roczniki 2013 – 2014 (dziewczęta 8 – 9 lat), dystans 800m   /   Born 2013 - 2014 (girls 8 - 9 years), distance 800m

Roczniki 2013 –  2014 (chłopcy 8 – 9 lat), dystans 800m   /   Born 2013 -2014 (girls 8 - 9 years), distance 800m

Roczniki 2015 – 2016 (dziewczęta 6 – 7 lat), dystans 400m   /   Born 2012 -2013 (girls 6 - 7 years), distance 400m

Roczniki 2015 – 2016 (chłopcy 6 – 7 lat), dystans 400m   /   Born 2012 -2013 (boys 6 - 7 years), distance 400m

Dekoracje Biegów roczników 2013 - 2016  /  Children Runs decoration (born 2013 - 2016)

Roczniki 2017 – 2018 (dziewczęta 4 – 5), dystans 200m   /   Born 2017 - 2018 (girls 4-5), distance 200m

Roczniki 2017 – 2018 (chłopcy 4 – 5), dystans 200m   /   Born 2017 - 2018 (boys 4 - 5), distance 200m

Dekoracje Biegów Młodziezowych  /   Youth Runs decoration

7:00 – 15:00

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   /   EXPO 

Depozyt   /   Deposit

Odbiór pakietów startowych   /   Pickup of starter packages

Rozgrzewka (scena) /   Warm-up (scene)

Odjazd autobusów dla zawodników zmian sztafet (al. Jana Pawła II)   /   Departure of buses for relay competitors (al. Jana Pawła II)

Start 6. Gdańsk Maratonu (ul. Czarny Dwór)  /   Start of the 6th Gdańsk Marathon (Czarny Dwór St.)

Start Sztafety Maratońskiej (ul. Czarny Dwór)   /   Start of the Marathon Relay Run (Czarny Dwór St.)

Wydawanie posiłków regeneracyjnych   /   Serving of regeneration meals

Dekoracje 6. Gdańsk Maratonu (kategoria OPEN) i Sztafety Maratońskiej   /   Decorations 6th Gdansk Marathon (OPEN category) and Marathon Relay 

Zakończenie 6. Gdańsk Maratonu   /   End of the 6th Gdańsk Marathon





PLAN SYTUACYJNY / SITUATIONAL PLAN

PARKING
Parking dla zawodników będzie się znajdować w pasie drogowym al. Jana pawła II w obu kierunkach oraz  

al. Hallera również w obu kierunkach. Czynny będzie od soboty 9 kwietnia godziny 9:00 do niedzieli  

10 kwietnia godziny 17:00. 

UWAGA!!! W niedzielę między godziną 7:30 a 11:30 przejazd z Al. Jana Pawła II w kierunku Al. Hallera ulicą 

Czarny Dwór będzie niemożliwy.

The car park for competitors will be located in the road lane at al. John Paul II in both directions and

al. Haller also in both directions. It will be open from Saturday, April 9, 9:00 am to Sunday, April 10, 5:00 pm.

ATTENTION!!! On Sunday, between 7:30 and 11:30, travel from Al. Jana Pawła II towards Al. Hallera by Czarny 

Dwór street will be impossible.





PRZED STARTEM / BEFORE START

NA STARCIE / ON STARTLINE

POMIAR CZASU / TIMING

Posiłek Pasta Party dla Uczestników 6. Gdańsk  
Maratonu wydawany będzie na podstawie kuponu  
dołączonego do pakietu startowgo dla osób, które wykupiły  
go podczas rejestracji. Istnieje możliwość dokupienia  
Pasta Party na miejscu w punkcie wydawania posiłków (koszt  
17 zł).

The Pasta Party meal for Participants 6th Gdańsk  
Marathon will be issued on the basis of coupon atta-
ched to the starter package for people who bought  
it during registration. There is a possibility to buy Pasta  
Party at the point of serving meals (cost 17 PLN). 

Sobota, 9 kwietnia 12:00 - 18:00 (Namiot Catering)  
Saturday, 9th April  12:00 - 18:00 (Catering tent)

W pakiecie startowym znajduje się naklejka służąca do oznaczenia depozytu. Chcąc 
skorzystać  z depozytu, należy umieścić swoje rzeczy w plecaku, torbie lub worku i okleić 
go naklejką. 
Uwaga: Nie zapewniamy worków na depozyt.  

The starter pack includes a sticker to mark the deposit. If you want to use the depo-

sit, you should put your belongings in a backpack, bag or sack and put a sticker on it.  

ATTENTION: We do not provide deposit bags.

Sobota, 9 kwietnia 9:00 - 14:00 (Namiot Depozyt) Biegi młodzieżowe

Niedziela, 10 kwietnia 7:00 - 15:00 (Namiot Depozyt) - Maraton/Sztafety
Saturday, 9th April 9:00 - 14:00 (Deposit tent) - Youth runs
Sunday, 10th April 7:00 - 15:00 (Deposit tent) - Marathon / Relays 

PASTA PARTY DEPOZYT / DEPOSIT

6th Gdansk Marathon start 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 6. 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 1 START 2 START 3 START 4 START 5 START 6

SZTAFETY3:00 - 3:30 3:30 - 3:45 3:45 - 4:00 4:00 - 4:15 4:15 - 4:30 4:30 - 4:45 4:45 - 5:00 5:00 - 5:30<3:00

Pomiar czasu odbywa się 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 trasie 6. Gdańsk Maraton czekać na Was będzie łącznie 
14 punktów odżywczych. Poniżej znajdziecie rozpiskę co i na  
którym kilometrze:

2,2 km – woda
7,9 km – woda, izo, banan, żele
12,2 km – woda, izo, banan, żele
15,1 km – woda
16, 8 km – woda, izo, banan, żele
18,9 km – woda
21,3 km – woda, izo, banan, żele
23,9 km – woda
26,6 km – woda, izo, banan, żele
28,9 km – woda
31,4 km – woda, izo, banan, żele
34 km – woda
36,4 km – woda, izo, banan, żele
39,4 km – woda, izo, banan, żele

Żele ALE smak cytrynowy (bez kofeiny od 7,9 do  
21,3 km) i caffe latte (z kofeiną, od 26,6 km).

Izotonik smak pomarańczowo - mandarynkowy firmy  
Aronpharma.

Za każdym punktem bedą rozstawione toalety.

2,2 km - water
7.9 km - water, iso, bananas, gels
12.2 km - water, iso, bananas, gels
15.1 km - water
16.8 km - water, iso, bananas, gels
18.9 km - water
21.3 km - water, iso, bananas, gels
23.9 km - water
26.6 km - water, iso, bananas, gels
28.9 km - water
31.4 km - water, iso, bananas, gels
34 km - water
36.4 km - water, iso, bananas, gels
39.4 km - water, iso, bananas, gels

ALE gels with lemon flavor (without caffeine from  
7.9 to 21.3 km) and caffe latte (with caffeine, from 26.6 
km).

Orange - mandarin flavor isotonic from Aronpharma.

There will be toilets behind each point.

There will be a total of 14 nutritional points waiting for you on 
the route of the 6th Gdańsk Marathon. Below you will find a list of 
what and at which kilometer:

PUNKTY ODŻYWCZE / NUTRITION POINTS

NA MECIE / ON FINISH LINE

PUNKT WODNY / WATER POINT

PUNKT ODŻYWCZY / NUTRITION POINT

Wstęp do Strefy Finishera mają tylko zawodnicy startujący  
w Imprezie na podstawie numeru  startowego.  
W strefie finishera będzie można skorzystać z natrysków,  
depozytu,  przebierani oraz masażu. Na zawodników  
będzie czekać woda, izotoniki , banany i pomarańcze. 
W namiocie Catering w godzinach 11:00 - 15:00  
wydawany będzie posiłek regeneracyjny na podstawie 
numeru startowego.

Only the starting competitors are allowed to enter the  
Finisher Zone in the Event on the basis of the starting 
number. In the finisher area it will be possible to use  
showers, a deposit, changing rooms and massages.  
There will be water, isotonic drinks, bananas and oranges 
waiting for the competitors.
In the catering tent between 11:00 and 15:00,  
a regeneration meal will be served based on the starting 
number.



PACEMAKERZY

Dariusz Kokociński
Tomasz Korpalski

Jacek Nuz
Paweł Szulwach

Agnieszka Tomaszewska
Ewa Kulczyk
Tomasz Golec

Piotr Słodowicz
Marcin Kulczyk

Beata Bogdanowicz
Zibi Jakubek

Andrzej Wyrzykowski

Rafał Górecki
Sławek Hoffman

Agnieszka Machalica
Zbyszek Korduła

Pawe Szwed



SZTAFETY / RELAYS

Zawodnicy sztafet do stref zmian będą rozwożeni autobusami  
z następującymi oznaczeniami: Z1 (zmiana 1), Z2 (zmiana 2), 
Z3 (zmiana 3). Odjazd autobusów nastąpi o godzinie 8:45  
z al. Jana Pawła II. Powrót autobusów  ze stref zmian w okolice   
Miasteczka Zawodów nastąpi za ostatnim  zawodnikiem sztafety. 
Można także dojechać do stref zmian  i do Miasteczka Zawodów 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 namiocie  
depozytowym. Można przekazać depozyt innym członkom  
sztafety.

Każdy Uczestnik sztafety jest zobowiązany do umieszczenia, pod 
rygorem dyskwalifikacji, 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 bądź F w przypadku uczestnika w klasyfikacji firm. 
Naklejki są dostępne w Biurze  Zawodów.

ul. Marynarki Polskiej (przystanek autobusowy przy 
Stadionie Polsat Plus Arena

ul. Grunwaldzka 241 (przy Land Rover Gdańsk British 
Automotive)

Aleja Rzeczypospolitej (za skrzyżowaniem z Aleją Jana 
Pawła II)

ul. Marynarki Polskiej (bus stop at the Polsat Plus Arena 
Stadium

ul. Grunwaldzka 241 (next to Land Rover Gdańsk  
British Automotive)

Aleja Rzeczypospolitej (after the intersection with Aleja 
Jana Pawła II)

Relay competitors will be transported to the transition zones by 
buses with the following markings: Z1 (change 1), Z2 (change 2), 
Z3 (change 3). The buses will depart at 8:45 from al. John Paul 
II. The return of buses from the transition zones to the vicinity 
of the Competition Village will follow the last competitor of the  
relay. You can also drive to the transition zones and the Race Villa-
ge on your own.

ATTENTION! When traveling on your own, pay attention to traffic 
difficulties.

The organizer does not provide deposits in the change  
zones. We recommend using a deposit for participants at  
deposit tent. You can give the deposit to other relay members. 

Each relay participant is obliged to place the starting number at 
the front and the back of the torso. In addition, on the number 
placed on the front, a round sticker with an M or K symbol must be 
attached, depending on the participant’s gender or F in the case 
of a participant in the company classification. Stickers are availa-
ble in the Race Office.

TRANSPORT DO 
STREF ZMIAN

DEPOZYT

POZOSTAŁE 
INFORMACJE

STREFY ZMIAN

Z1 Z1

Z2 Z2

Z3 Z3

TRANSPORT
TO CHANGE ZONES

DEPOSIT

OTHER
INFORMATION

CHANGE ZONES



BIEGI MŁODZIEŻOWE / YOUTH RUNS

Biegi młodzieżowe to jedno z wydarzeń towarzyszących. Dzień 
przed maratonem Wasze pociechy będą mogły wystartować  
w imprezie dedykowanej najmłodszym biegaczom.

Młodzi biegacze 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 medale, a najlepsi na podium dodatkowo 
puchary.

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

Youth runs is one of the accompanying events. The day before the 
marathon your children will be able to take part in a dedicated 
event the youngest runners.

They will finish in the same place as the marathon runners! We do 
not doubt that for many of them it will be an additional attraction. 
Being able to feel like an adult at the finish line will definitely be  
a great experience! Each young finisher will receive a commemo-
rative medals, and the best on the podium will also have cups.

Parents and children! Remember! The run is above all great fun 
and observing the rules of fair play!

Pakiety odbierać można w sobotę 9 kwietnia 2022 między  
godziną 9:00 a 12:10.

Rzeczy do depozytu będą przyjmowane wyłącznie w workach  
depozytowych, które będzie można pobrać w depozycie.  
Depozyt będzie działał w sobotę, 9 kwietnia 9:00 - 14:00 (Namiot 
depozytowy)

Oficjalnym czasem ukończenia jest czas brutto.

Packages can be collected on Saturday, April 9, 2022 between 
9:00 am and 12:10 pm.

Items for deposit will be accepted only in deposit bags, which will 
be available for download in the deposit.
The deposit will be open on Saturday, April 9, 9:00 am - 2:00 pm 
(Deposit tent)

The official completion time is gun time.

ODBIÓR PAKIETÓW  
I DEPOZYT

STARTY KATEGORII / CATEGORY START

STARTPACKS PICKUP 
AND DEPOSIT

od 11:00       
11:00              
11:15           
11:30                
11:40        
12:00                
12:10                   
12:20                   
12:30                  
12:40                  
13:00                  
13:10    
13:20                    
          

Start Biegów dla Dzieci  /  Start of Youth Runs
Roczniki 2007 – 2008 (14 – 15 lat), dystans 1500m   /   Born 2007 - 2008 (14 - 15 years), distance 1500m
Roczniki 2009 – 2010 (12 – 13 lat), dystans 1500m   /   Born 2009 - 2010 (12 - 13 years), distance 1500m
Roczniki 2011 – 2012 (10 – 11 lat), dystans 1000m   /   Born 2011 - 2012 (10 - 11 years), distance 1000 m
Dekoracje Biegów roczników 2007 - 2012  /  Children Runs decoration (born 2007 - 2012)
Roczniki 2013 – 2014 (dziewczęta 8 – 9 lat), dystans 800m   /   Born 2013 - 2014 (girls 8 - 9 years), distance 800m
Roczniki 2013 –  2014 (chłopcy 8 – 9 lat), dystans 800m   /   Born 2013 -2014 (girls 8 - 9 years), distance 800m
Roczniki 2015 – 2016 (dziewczęta 6 – 7 lat), dystans 400m   /   Born 2012 -2013 (girls 6 - 7 years), distance 400m
Roczniki 2015 – 2016 (chłopcy 6 – 7 lat), dystans 400m   /   Born 2012 -2013 (boys 6 - 7 years), distance 400m
Dekoracje Biegów roczników 2013 - 2016  /  Children Runs decoration (born 2013 - 2016)
Roczniki 2017 – 2018 (dziewczęta 4 – 5), dystans 200m   /   Born 2017 - 2018 (girls 4-5), distance 200m
Roczniki 2017 – 2018 (chłopcy 4 – 5), dystans 200m   /   Born 2017 - 2018 (boys 4 - 5), distance 200m
Dekoracje Biegów dla Dzieci   /   Children Runs decoration



EXPO



PUNKTY KIBICOWANIA




