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IDEA GDAŃSK CITY RACE 
 

Gdańsk City Race to pomysł na ciekawe połączenie zwiedzania i sportu. Proponujemy 

miejskie ściganie, piękne miasto i organizację na wysokim poziomie. Etap główny wliczany 

jest w puchar City Race Euro Tour. 

 

 

PATRONAT HONOROWY 
 

 

Prezydent Miasta Gdańska – Pani Aleksandra Dulkiewicz 

 

 

ORGANIZATOR 

 

Organizatorem jest: 

Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN 

ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk 

email: klub@harpagan.pl; tel. 503-332-717  

www.gdanskcityrace.pl/ ; https://www.facebook.com/gdanskcityrace/ 

mailto:klub@harpagan.pl
http://www.gdanskcityrace.pl/
https://www.facebook.com/gdanskcityrace/


 

  

WSPÓŁPRACA 
 

City Race Euro Tour 

Urząd Miasta Gdańsk 

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

Hotel Hampton by Hilton 

 

 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY 
 

Kierownik Zawodów: Dominika Bąkowska 

Kierownik Biura Zawodów: Alicja Tojza 

Sędzia Główny: Karol Kalsztein 

Budowniczy tras BnO: Michał Olejnik 

Kartograf map BnO: Rafał Podziński 

Obsługa Sportident: zespół klubowy 

Obsługa Zawodów: klubowicze i sympatycy Klubu Harpagan 

 

 

RODZAJ ZAWODÓW 
 

3-dniowe zawody w kategoriach indywidualnych w Biegu na Orientację w terenie miejskim 

– 2 etapy na dystansie średnim, 1 etap na dystansie klasycznym. Klasyfikacja końcowa po 

3 etapach oraz osobna klasyfikacja biegu głównego w ramach City Race Euro Tour. 

 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

 

10 WRZEŚNIA 2021 (piątek) 

17.00 – 19.00 – E1 – Gdańsk Politechnika – dystans średni – teren parkowo-miejski 

18.00 – 21.00 – rekreacyjna impreza towarzysząca – Impreza na Orientację HARPUŚ po 

Politechnice Gdańskiej 

11 WRZEŚNIA 2021 (sobota) 

10.00 – 13.00 – E2 – Gdańsk Chełm – dystans średni – teren miejski 

11.00 – 14.00 – rekreacyjna impreza towarzysząca – Impreza na Orientację HARPUŚ po 

Chełmie 



 

  

12 WRZEŚNIA 2021 (niedziela) 

9.00 – 12.00 – E3 – Gdańsk Główne Miasto – dystans klasyczny (ranking City Race Euro 

Tour), teren miejski 

11.00 – 14.00 – rekreacyjna impreza towarzysząca – Impreza na Orientację HARPUŚ po 

Gdańsku 

12.30 – 13.00 – podsumowanie zawodów Gdańsk City Race oraz ceremonia wręczenia 

dyplomów i nagród 

 

BIURO ZAWODÓW 
 

Biuro zawodów będzie funkcjonować w czwartek po południu oraz w piątek rano w Bramie 

Wyżynnej w centrum Gdańska 

Następnie biuro zawodów będzie działać w centrach poszczególnych etapów. 

 

9 WRZEŚNIA 2021 (czwartek) 

13.00 – 18.00 – wydawanie pakietów startowych, chipów, informacje o zawodach 

10 WRZEŚNIA 2021 (piątek) 

9.00 –13.00 – wydawanie pakietów startowych, chipów, informacje o zawodach  

16.00 – 21.00 – biuro w centrum zawodów – Politechnika Gdańska 

11 WRZEŚNIA 2021 (sobota) 

9.00 – 14.00 – biuro w centrum zawodów – Gdańsk Chełm 

12 WRZEŚNIA 2021 (niedziela) 

8.00 – 14.00 – biuro w centrum zawodów – Gdańsk Główny 

 

 

KATEGORIE STARTOWE 
 

Kategorie startowe 
Wiek zawodnika 

(rocznikowo) 

Children (12-) - K/M do lat 12 

Youth (16-) - K/M do lat 16 

Junior (20-) - K/M od 16 do 20 lat 

Elite City Race - K/M od 21 do 39 lat 

Veteran (40+) - K/M od 40 do 54 lat 

Supervet (55+) - K/M od 55 do 64 lat 

Ultravet (65+) - K/M od 65 do 74 lat 

Hipervet (75+) - K/M od 75 lat 



 

  

 

TEREN ZAWODÓW 
 

Wkrótce ogłosimy dokładne lokalizacje centrum zawodów. Poniżej publikujemy teren 

poszczególnych etapów, pomocny przy wyborze miejsc noclegowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

OPŁATY STARTOWE 
 

Pierwszy termin - płatne do 16.08.2021 

Drugi termin - płatne od 17.08.2021 i w Biurze zawodów w dniach 9-12.09.2021 

Etap Pierwszy termin Drugi termin 

  dzieci do lat 16 
pozostałe 
kategorie 

dzieci do lat 16 
pozostałe 
kategorie 

E1 – dystans 
średni 

22,50 zł 45 zł 30 zł 60 zł 

E2 – dystans 
średni 

22,50 zł 45 zł 30 zł 60 zł 

E3 – dystans 
klasyczny 

45 zł 90 zł 60 zł 120 zł 

wszystkie etapy 
razem 

90 zł 180 zł 120 zł 240 zł 

 

Opłata za wypożyczenie karty SI wynosi 4 EUR za zawody. Opłatę za wypożyczenie 

prosimy przelewać razem z opłatą startową. Opłata  

za zagubienie wypożyczonej karty SI - 120,00 zł.  Stacje będą ustawione w trybie 

bezdotykowym. 

 

 

ZGŁOSZENIA 
 

Zgłoszenia przyjmowane są przez internetowy formularz rejestracji dostępny na stronie: 

https://www.harpagan.pl/gcr-en/entries/ 
 

Istnieje możliwość udziału tylko w wybranych startach. Informację taką prosimy podać 

wypełniając prawidłowo zgłoszenie. Opłaty naliczamy zgodnie z tabelą opłat startowych. 

Po dokonaniu zgłoszenia należy odpowiednią kwotę za opłatę startową i inne świadczenia 

(koszulka) przelać na konto bankowe Organizatora. Możliwe jest uiszczenie opłaty za kilka 

osób. Dla zainteresowanych Organizator przygotuje rachunki za opłatę startową. 

Płatność jedynie na konto walutowe w euro! Dane do przelewu zostaną umieszczone na 

stronie oraz w e-mailu potwierdzającym zgłoszenie 

W treści przelewu prosimy wpisać: GCR + Nr ID + dodatki (koszulka/SIAC) + Nazwisko. 

W Biurze Zawodów będzie możliwość płatności tylko gotówką. 

 

 

 

https://www.harpagan.pl/gcr-en/entries/


 

  

 

OFICJALNA KOSZULKA Gdańsk City Race  
 

 

Przygotowaliśmy profesjonalną koszulkę do biegu na orientację, model ULTRA firmy 

SIGN. Na naszej stronie można zapoznać się z rozmiarówką oraz zamówić koszulkę przy 

zgłoszeniu online. W związku z koniecznością wcześniejszego zamówienia koszulek, 

gwarantowany odbiór na zawodach przy zamówieniu do końca lipca 2021. 

 

 

 

 

 

SYSTEM POTWIERDZANIA  
 

Podczas Gdańsk City Race 2021 zostanie wykorzystany system SPORTIdent. Stacje i 

oprogramowane będzie kompatybilne ze wszystkimi seriami kart SI oraz kart płaskich. 

Stacje będą ustawione w tryb działania bezdotykowego. Istnieje możliwość wypożyczenia 

kart SI, w tym SIAC. 

      

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 
 

- polecamy śledzić naszą stronę www.gdanskcityrace.pl oraz 

https://www.facebook.com/gdanskcityrace/  

- opiekę medyczną w czasie trwania zawodów (etapów) zapewnia organizator, 

- organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, 

http://www.gdanskcityrace.pl/
https://www.facebook.com/gdanskcityrace/


 

  

- organizator nie ponosi kosztów ubezpieczenia indywidualnego, 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania zawodów, 

- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Biuletynu, 

- o wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów, 

- zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją postanowień biuletynu, 

- komunikat techniczny pojawi się ok. 25 sierpnia 2021 roku (w nim zawarte będą centra 

zawodów, organizacja startu, parametry tras, dojazd). 

 

ZAPRASZAMY – ORGANIZATORZY 

Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN 

 


