INFORMATOR

1. Biuro zawodów
Czynne w PIĄTEK 25 październikaod 15:00 do 19:00
*sklep Runnersclub.pl - ul. Piątkowska 163
Czynne w SOBOTĘ 26 październikaod 9:00 do 13:15
*letni pawilon na terenie Ogrodu Botanicznego
W biurze zawodów nie będziemożliwości zapisania się na bieg/marsz. Pozostało
jeszcze 15 miejsc na biegi dziecięce.
W biurze zawodów znajdować się będzie depozyt, czynny od 09:00 do 15:00
2. Odbiór pakietu
Do odbioru pakietu startowego niezbędny jest dowód osobisty lub inny dokument
tożsamości.
Możliwy jest odbiór pakietu za inną osobę po przedstawieniu podpisanego
upoważnienia. Upoważnienie można pobrać ze strony zawodów, lub napisać je
samodzielnie.
Treść przykładowego upoważnienia :
“upoważniam Pana/Panią ……………………………… legitymującą się dowodem
osobistym nr …………………………. do odbioru pakietu startowego na bieg “Botaniczna
Piątka” w dniu 26.10.2019
Podpis : imię, nazwisko

3. Plan imprezy
9:00 - Otwarcie biura zawodów, weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów
BIURO ZAWODÓW CZYNNE BĘDZIE NIEPRZERWANIE OD 9:00 do 13:15
9:45 - start biegów dziecięcych
10:15 - start marszu nordic walking na 5 km
11:45 - start biegu na 5 km (fala I - pierwsza część opłaconych zawodników)
11:20 - dekoracja uczestników marszu nordic walking
12:30 - start biegu na 5 km (fala II - druga część opłaconych zawodników)
13:15 - start biegu na 5 km (fala III - trzecia część opłaconych zawodników)
14:15 - dekoracja uczestników biegu
14:30 - zakończenie imprezy
4. Start falami
W dniu imprezy niemożliwe jest zamienienie fali startowej.
Zawodnik, który wystartuje w innej niż wyznaczonej fali startowej nie zostanie
sklasyfikowany.
*jeśli zależy Państwu na starcie o konkretnej godzinie, prosimy o wiadomość: botaniczna.piatka@gmail.com z
dopiskiem “POZNAŃ” w tytule maila wraz z preferowaną godziną startu. Zgłoszenia przyjmujemy do czwartku, do
godziny 12:00.

Numery startowe oznaczone są stosownymi kolorami
Fala zielona
start 10:15 :

Fala żółta
start 11:45 :

Fala czerwona
start 12:30 :

Fala niebieska
start 13:15 :

Przydział do fali można sprawdzić od czwartku (15:00) na liście startowej
dostępnej na stronie : www.biegiwlkp.wix.com/botaniczna/zapisy

5. Przepisanie pakietu
Ze względu na duże zainteresowanie imprezą, do dnia 24.10 (czwartek) do
godziny 12:00 umożliwiliśmy przepisywanie pakietów według poniższego
schematu (na stronie fb wydarzenia znajduje się post, w którym można znaleźć
osoby nie mogące wziąć udziału w edycji jesiennej)

👉 https://www.facebook.com/events/1151695875029710
👉
👉
👉
👉
👉
👉

Instrukcja przepisania pakietu na inną osobę:
 jeśli masz pakiet na zbyciu, skomentuj poniższy post
jeśli szukasz pakietu, skontaktuj się z osobą komentującą
po dokonaniu formalności z osobą, która odkupuje od Ciebie pakiet, wyślij
nam drogą mailową jej dane : biegi.wlkp@gmail.com
wiadomość musi być wysłana z adresu podanego przy rejestracji
w tytule wiadomości wpisz: POZNAŃ - przepisanie pakietu
po przepisaniu pakietu otrzymasz wiadomość mailową potwierdzającą
zmianę
6. Dekoracja zawodników
Wśród zawodników Nordic Walking nagradzane będą pierwsze trójki OPEN kobiet
oraz OPEN mężczyzn oraz pierwsze miejsca w kategoriach wiekowych (puchary)
oraz miejsca 2-3 (pamiątkowe dyplomy)
Wśród biegaczy nagradzane będą pierwsze trójki OPEN kobiet oraz OPEN mężczyzn
oraz pierwsze trójki w kategoriach wiekowych (puchary + pamiątkowe dyplomy)
Nagrody nie dublują się - osoba nagradzana w kategorii OPEN nie będzie już
nagradzana w kategorii wiekowej.

7. Mapa (w większej rozdzielczości do pobrania ze strony biegu

Trasa biegu : oznaczona na mapie zielonymi strzałkami
Letni pawilon : oznaczony na mapie w miejscu startu/mety oraz biura zawodów

8. Parkingi
Do Waszej dyspozycji będzie parking dla gości Ogrodu Botanicznego. W najbliższej
okolicy znajdują się także inne dogodne miejsca parkingowe.
UWAGA ! Wejście do Ogrodu będzie możliwe tylko w miejscu oznaczonym
czerwoną strzałką (od ul. Dąbrowskiego)

Dogodny dojazd na miejsce zapewnia także MPK Poznań. Na pętli tramwajowej i
autobusowej “Ogrody” zatrzymują się następujące linie :
Tramwaje : 2, 7, 9, 17, 18
Autobusy :150, 156, 182, 186, 191 + linie podmiejskie

DO ZOBACZENIA !!

