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1. Termin i lokalizacja biegu.  
Poznaoski Bieg Niepodległości – Kocham Polskę odbędzie się w piątek 11 listopada.  

Centrum wydarzenia (start/meta, biuro zawodów, depozyt itd.) zlokalizowane będą 

nad Jeziorem Strzeszyoskim.  

Dokładna lokalizacja: Centrum wydarzenia - Polana nad Jeziorem Strzeszyoskim (klik) 

 

2. Biuro zawodów – odbiór pakietów startowych.  
Biuro zawodów, w którym przed biegiem należy odebrad swój pakiet startowy 

czynne będzie:  

1. 10 listopada (czwartek) w godzinach 16:00 – 20:00 w Restauracji Makaron, 

lokalizacja:  Restauracja Makaron (klik), 

2. 11 listopada (piątek – dzieo zawodów) w godzinach 08:00 - 11:00 na polanie nad 

Jeziorem Strzeszyoskim w bliskiej odległości od linii startu, dokładna lokalizacja:  

Polana nad Jeziorem Strzeszyoskim - Biuro Zawodów (klik).  

 

Pakiet startowy należy odebrad osobiście okazując dokument potwierdzający 

tożsamośd lub pisemnie upoważniając do jego odbioru wskazaną przez siebie osobę: 

Wzór upoważnienia do odbioru pakietu startowego przez inną osobę: 

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego (klik).  
 

W biurze zawodów możliwe będzie wykupienie pakietu startowego w cenie – 80 zł 
(do wyczerpania puli wolnych pakietów).  

 
3. Numer startowy i chip do pomiaru czasu.   

W ramach podstawnego pakietu startowego każdy uczestnik otrzyma:  
- numer startowy (numer należy przyczepid w widocznym podczas biegu miejscu 
z przodu ciała - w biurze zawodów dostępne będą agrafki),  
- zwrotny chip służący do pomiaru czasu (swój chip na czas rywalizacji należy 
przymocowad do buta za pomocą sznurówek. Po zakooczeniu rywalizacji chip należy 
zwrócid do koszyków ustawionych za linią mety).  

 

4. Odbiór gadżetów.  
Zamówione wcześniej przez formularz zgłoszeniowy gadżety (w przypadku pakietu 

rozszerzonego) – koszulka lub chusta typu buff „Kocham Polskę” będzie można 

odebrad w dniu imprezy na dedykowany stoisku w bliskiej odległości od biura 

zawodów (patrz pkt. 2).  

 

 

 

https://tiny.pl/wwlkf
https://tiny.pl/wwpn7
https://tiny.pl/wwlkf
https://tiny.pl/95p8h


5. Depozyt i toalety.  
W dniu zawodów do dyspozycji uczestników będzie depozyt, w którym można będzie 

przechowad plecak, kurtkę itd. oraz przenośne toalety zlokalizowane w sąsiedztwie 

biura zawodów (patrz pkt. 2).  

 

6. Harmonogram imprezy.  
08:00 - start pracy biura zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie pakietów 

startowych   

10:00 - start dystansu 5 km  

11:00 - start dystansu 10 km  

11:05 - dekoracja dystansu 5 km  

12:15 - dekoracja dystansu 10 km 

 

7. Klasyfikacja i nagrody. 
- podczas dekoracji przyznane zostaną nagrody za zajęcie następujących miejsc 

dla obydwu dystansów (5 i 10 km):  

- kategoria OPEN kobiet: miejsca 1-3, 

- kategoria OPEN mężczyzn: miejsca 1-3, 

- klasyfikacja drużynowa: miejsca 1-3 (klasyfikowane będą drużyny o takiej samej 

nazwie klubu, skład drużyny to 4 najszybsze osoby, w tym minimum jedna kobieta),  

- kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn (od K/M15 do K/M70+): miejsca 1-3.  

 

8. Trasa biegu. 
Trasa biegu to leśna pętla o długości 5 km pokonywana dwukrotnie w przypadku 

dystansu 10 km lub jednokrotnie w przypadku dystansu 5 km poprowadzona 

ścieżkami o nawierzchni mieszanej (trawa, piasek, żwir). Przebieg pętli: Tras biegu - 

przebieg (klik). Dystans można pokonad biegiem lub marszem, nie przewidziano limitu 

czasu na ukooczenie zawodów. Trasa będzie oznaczona taśmą biało-czerwoną oraz 

stosownymi tabliczkami i pachołkami.  

 

9. Za linią mety.  
Po przekroczeniu linii mety każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy metalowy 

medal, certyfikowanego rogala świętomarcioskiego oraz butelkę wody. Dostępne 

będą także inne napoje (herbata, napój izotoniczny). Kilka dni po wydarzeniu 

udostępnimy także obszerną relację zdjęciową przygotowaną przez naszego 

fotografa.  

https://tiny.pl/986dp
https://tiny.pl/986dp


10. Parkingi. 

Uczestnicy zmotoryzowani skorzystad będą mogli z parkingów znajdujących się 

w poniższych lokalizacjach oraz innych przeznaczonych do tego miejscach wzdłuż 

ul. Koszalioskiej. Parking nr 1 (klik), Parking 2 (klik), Parking 3 (klik).  

 

11. Dojazd komunikacją miejską.  
Przystanek autobusowy zlokalizowany najbliżej centrum zawodów znajduje się 

przy ulicy Koszalioskiej – „Strzeszynek” (identyfikator przystanku: STEK01 - linia 195 

odjeżdżająca z Pętli „Ogrody” w kierunku „Kiekrz”).  Prosimy o zwrócenie uwagi 

na możliwe zmiany w rozkładach jazdy transportu publicznego w dniu 11 listopada.  

 

12. Przepisanie pakietu na edycję wirtu@lną.  
Do dnia 10.11 istnieje możliwośd przepisania swojego zgłoszenia na wirtualną edycję 

zawodów, aby tego dokonad należy skontaktowad się z organizatorem przesyłając 

mail na adres: biegiwlkp@gmail.com.  

 

13. Kontakt z organizatorem.  
Kontakt z organizatorem możliwy pod adresem e-mail: biegiwlkp@gmail.com oraz 

numerami tel.: 518- 437-703 i 690-568-966.  

____________________________________________________ 

Wszystkie szczegóły dotyczące biegu znajdziecie także w regulaminie 

imprezy: Regulamin zawodów (klik). Do zobaczenia!  

 
 

https://tiny.pl/wwp3k
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https://tiny.pl/wwp33
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