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1. Biuro Zawodów
1a. Biuro Wyścigów dla dzieci
2. Strefa napełniania bidonów
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4. Strefa EXPO

START / META

5. WC
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8. Punkt Medyczny
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kontakt@cyklo.info.pl

731 523 409

BIURO ZAWODÓW:
Sobota
Stadion Miejski w Gdyni 
ul. Olimpijska 5
81-538 Gdynia
Niedziela
Skwer Kościuszki
Miasteczko Zawodów

M i a s t e c z k o  f e s t i w a l o w e  -  S k w e r  K o ś c i u s z k i

Czas na kolejną odsłonę 
Cyklo Gdynia! 

Jak co roku, na początku września, setki kolarzy opanują 
Skwer Kościuszki. Przed nami rywalizacja na dwóch 
dystansach dla amatorów oraz wyścigi dla dzieci – tego  
nie można przegapić!
 
Gdynia to miasto młode i pełne charakteru, którego nadali jej 
mieszkańcy, pochodzący ze wszystkich stron Polski. Tutaj każdy 
jest u siebie! Gdynianie cenią swoje miasto za to, że łatwo  
tu o ciekawą pracę, dobrą szkołę, czy wygodne mieszkanie.  
Za sprawną komunikację, bezpieczeństwo i dostępność usług,  
a także za morze, plaże, wzgórza i lasy pod samymi oknami oraz  
za najwięcej słonecznych dni w roku. Według socjologów to właśnie 
gdynianie, wśród mieszkańców wszystkich miast w Polsce,  
są najbardziej zadowoleni z miejsca swojego zamieszkania.

Gdynia kocha sport. Z roku na rok gdyńska przestrzeń miejska 
rozwija się z myślą o rowerzystach. Kilometry nowych ścieżek 
rowerowych i profesjonalne miejsca postojowe – to tylko niektóre 
z udogodnień, które sprawiają, że jazda rowerem jest tutaj czystą 
przyjemnością. 

W Gdyni nie brakuje również imprez dedykowanych miłośnikom 
dwóch kółek. Organizacja Cyklo Gdynia jest dla miasta powodem 
do dumy i jednocześnie szansą na poszerzenie oferty sportowej  
dla fanów kolarstwa. 

Liczymy, że 4 września 2016 roku przejdzie do historii jako wielkie 
rowerowe święto. Powodzenia na starcie!

Dojazd
Parking – ul. Antoniego Hryniewickiego (teren Dalmoru)
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Program

sobota 03.09.2016

15:00-20:00 
Rejestracja w Biurze Zawodów, 
odbiór pakietów 40/125km/Wyścigi dla dzieci

niedziela 04.09.2016

7:00-10:30 
Zapisy w Biurze Zawodów, 
wydawanie pakietów startowych dla Małej i Dużej pętli

8:00-12:00
Zapisy w Biurze Zawodów, 
wydawanie pakietów startowych dla Wyścigów dla dzieci 

PROGRAM ZAWODÓW:
 
11:00 - Start Małej Pętli dystans 40 km
11:10 -  Start Dużej Pętli dystans 125 km
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Strefa EXPO



Drodzy Uczestnicy! 
Tegoroczna edycja wyścigu Cyklo Gdynia będzie już czwartą kolejną 
imprezą organizowaną pod tą marką.
To największy i najważniejszy wyścig z serii Cyklo i jednocześnie 
podsumowanie szosowego sezonu w zawodach organizowanych przez 
Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe. Po dynamicznym Cyklo Sopot 
i szybkim Cyklo Gniewino przyszedł czas na najbardziej klasyczny  
z nich - Cyklo Gdynia. Zarówno charakterystyka trasy jak i sceneria  
od startu do mety nadają mu wyjątkowy charakter wydarzenia 
najwyższej rangi dla każdego kolarza amatora. Jak co roku - każdy 
uczestnik może także liczyć na profesjonalne zabezpieczenie trasy,  
co w połączeniu z wysokiej jakości nawierzchnią dróg daje szansę  
na posmakowanie prawdziwego ścigania.
Jest to też wyścig najbardziej prestiżowy, z wyjątkową oprawą. 
Miasteczko zawodów, linia startu oraz meta umiejscowione są 
w najbardziej charakterystycznym miejscu miasta - na Skwerze 
Kościuszki. Organizacja wyścigu z przejazdem przez centrum miasta 
oraz „zaanektowaniem” na cały dzień „pocztówkowej” lokalizacji  
w Gdyni możliwa jest dzięki wsparciu Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego 
Centrum Sportu.
Życzymy wszystkim dobrej zabawy i bezpiecznego powrotu z trasy  
na metę a także z zadowolenia z osiągniętego wyniku. 

Z kolarskimi pozdrowieniami,

Organizatorzy CYKLO Gdynia

Mała Pętla | 40 km | 240 m Numery startowe

Duża Pętla | 125 km | 1447 m

Przed Cyklo Gdynia – 28 sierpnia 
zapraszamy również na Dożynki Powiatowo-
Gminne w Szemudzie, które rozpoczną się  
o 13:00 Mszą Św. Dziękczynną w kościele 
p.w. Św. Mikołaja w Szemudzie. 
W programie m.in. występy zespołów, 
konkursy i wiele atrakcji dla dzieci, a także 
zawody „Biegnij z Wójtem po zdrowie” 
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Nowy Dwór 
Wejherowski

Gdynia
Skwer Kościuszki

„Flamme rouge” zaczyna się na ul.Świętojańskiej, 
zaraz za skrzyżowaniem z ul. Armii Krajowej  
[ 1000 metrów do mety ]  

skręt w prawo 90 stopni w Skwer Kościuszki  
[ 800 metrów do mety ] 

niewielka szykana, czyli skręt w lewo [ 650 metrów do mety ]  
UWAGA! Wjeżdżamy na kontrapas! 
i od razu w prawo [ 400 metrów do mety ] 

prosto - wjeżdżamy na kostkę  
UWAGA! W przypadku opadów deszczu bardzo ŚLISKO!

Meta - prosto

Ostatni kilometr, czyli 
„flamme rouge” 

013

013

Poprawna instalacja

Chip – Sztyca podsiodłowa

Chip jest do zwrotu 
na mecie.

Prawy bok  
zawodnika na 

wysokości biodra.

Bufet

Medal dla każdego 
uczestnika


