
 

 

 

 

 

 IX Marceliński Bieg Jesienny  

NIEDZIELA 06.11 

 

INFORMATOR UCZESTNIKA 
 

 



1. Biuro zawodów. Odbiór pakietów startowych. 
Biuro zawodów, w którym przed biegiem należy odebrad swój pakiet startowy czynne będzie:  

 

I. SOBOTA 05.11 (15:00 – 18:00) – Kawiarnia Zakładka, lokalizacja: https://tiny.pl/wwd1s  

II. NIEDZIELA 06.11 dzieo zawodów (8:30 – 11:00) – Polana Główna w Lasku Marcelioskim, 
lokalizacja:  https://tiny.pl/wwd5g  

 
W biurze zawodów możliwe będzie wykupienie pakietu startowego w cenie 70 zł 
(do wyczerpania puli wolnych pakietów).  
 
Wszelkie zmiany w danych zgłoszonych zawodników dokonad będzie można w dniu 
imprezy 06.11 przy stanowisku pomiaru czasu – Plus Timing.  
 

2. Odbiór zamówionych koszulek.  
Zamówione wcześniej przez formularz zgłoszeniowy koszulki przekazywane będą 

w biurze zawodów podczas wydawania pakietów startowych.  

 

3. Depozyt i toalety.  
Depozyt dla uczestników wydarzenia znajdowad się będzie w biurze zawodów (patrz 

pkt.1). 

Przenośne toalety zlokalizowane będą w odległości ok. 200 m od miejsca startu, 

lokalizacja: https://tiny.pl/wwdld  

 

4. Start i meta. 
Start/meta biegu znajdowad się będzie na Polanie Głównej w Lasku Marcelioskim 

(w pobliżu wybiegu dla psów).  

Lokalizacja: https://tiny.pl/wwd5g  

 

5. Harmonogram imprezy. 

08:30 – otwarcie biura zawodów, weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów 

startowych  
BIURO ZAWODÓW CZYNNE BĘDZIE NIEPRZERWANIE OD 08:30 do 11:00  

10:00 – start biegu na 5 km 

11:00 – start biegu na 10 i 15 km  

11:15 – dekoracja biegu na 5 km  

12:30 – dekoracja biegu na 10 i 15 km 

13:00 – zakończenie imprezy 

https://tiny.pl/wwd1s
https://tiny.pl/wwd5g
https://tiny.pl/wwdld
https://tiny.pl/wwd5g


6. Trasa biegu. 
Trasa biegu to leśna pętla o długości 5 km pokonywana trzykrotnie (dystans 15 km), dwukrotnie 

(dystans 10 km) lub jednokrotnie (dystans 5 km). Trasa będzie oznaczona taśmami biało-

czerwonymi oraz pachołkami.  

 

7. Wyżywienie. 
Na trasie dostępny będzie punkt z wodą  (dla dystansu 10 i 15 km). 

 Za linią mety przygotowany zostanie słodki poczęstunek, zupa pomidorowa oraz  napój 

dla każdego uczestnika.  
 

8. Parkingi. 
Najbliższy parking znajduje się -  lokalizacja: https://tiny.pl/wwdpv  

Możliwe jest także parkowanie wzdłuż ul. Ptasiej w miejscach do tego przeznaczonych, 

lokalizacja: https://tiny.pl/wwdl7  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Wszystkie szczegóły dotyczące niedzielnego biegu znajdziecie także 

na naszej stronie www.biegiwlkp.pl  

 

Do zobaczenia! 

 

https://tiny.pl/wwdpv
https://tiny.pl/wwdl7
http://www.biegiwlkp.pl/

