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1. Biuro zawodów - odbiór pakietów startowych. 
Biuro zawodów wraz z depozytem znajdowad się będą na terenie Ogrodu Botanicznego UAM 

w Poznaniu (Dąbrowskiego 165). 

 

Biuro zawodów, w którym należy odebrad swój pakiet startowy czynne będzie od godziny 
8:00 nieprzerwanie do godziny 12:20.  

W biurze zawodów możliwe będzie wykupienie pakietu startowego w cenie 70 zł – bieg 
dorosłych grupy: zielona, żółta i czerwona lub 40 zł w przypadku biegów dziecięcych. 
(do wyczerpania puli wolnych pakietów).   

Lokalizacja: https://tiny.pl/92x88  

2. Depozyt. 
Depozyt dla uczestników wydarzenia znajdowad się będzie w biurze zawodów (patrz pkt.1). 

 

3. Odbiór zamówionych gadżetów.  
Zamówione wcześniej przez formularz zgłoszeo gadżety (worek, chusta, smycz) 

przekazywane będą w biurze zawodów podczas wydawania pakietów startowych.  

 

4. Wejście na teren ogrodu.  
Wejście na teren Ogrodu Botanicznego jest bezpłatne, brama wejściowa znajduje się 

w poniższej lokalizacji: https://tiny.pl/92x88  

 

5. Start i meta. 
Start/meta biegu znajdowad się będzie na Polanie Piknikowej OB. Zbiórka biegów dziecięcych 

oraz ich meta również znajdowad się będzie na Polanie Piknikowej OB.  

 

Lokalizacja: https://tiny.pl/92xzs  

 

6. Trasa. 
Trasa biegu to trzy pętle po terenie Ogrodu Botanicznego UAM, łącznie 5000 metrów, 

oznaczona pachołkami, słupkami i taśmami biało-czerwonymi wyznaczającymi przebieg 

trasy.  

Trasa biegów dziecięcy również w całości przebiegad będzie na terenie Ogrodu, a jej długośd 

zależna jest od kategorii wiekowej.  
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7. Harmonogram imprezy. 
08:00 – otwarcie biura zawodów, weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów 

startowych  
BIURO ZAWODÓW CZYNNE BĘDZIE NIEPRZERWANIE OD 8:00 do 12:20  

09:00 – start grupy zielonej (limit 170 osób) czas na pokonanie trasy: 75 minut  

10:15 – start grupy żółtej (limit 170 osób) czas na pokonanie trasy: 45 minut  

11:00 – start grupy czerwonej (limit 170 osób) czas na pokonania trasy: 45 minut  

12:00 – dekoracja w kat. OPEN i wiekowych po zsumowaniu wyników z trzech grup 

12:15 – wspólna zbiórka i start biegów dziecięcych,  

13:00 – zakończenie imprezy 

8. Harmonogram biegów dziecięcych.  
08:00 – otwarcie biura zawodów, weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych  

BIURO ZAWODÓW BĘDZIE CZYNNE do 12:20  

12:15 – zbiórka i start pierwszego dystansu (150 metrów). 

Kolejne dystanse będą startowały bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji na poprzednim 

dystansie. Odpowiednio: 

1. 150 m rocznik 2017 i młodsze, 

2. 300 m roczniki 2014-2016, 

3. 450 m roczniki 2011-2013 

4. 1000 m roczniki 2008-2010,  
Zbiórka do startu każdego dystansu odbywać się będzie na linii startu/mety.  

 

9. Parkingi. 
Uczestnicy zmotoryzowani skorzystad będą mogli z bezpłatnego parkingu OB  znajdującego 

się w poniższej lokalizacji (wjazd od ulicy Dąbrowskiego): 
Lokalizacja: https://tiny.pl/92x69  

Możliwe będzie także parkowanie wzdłuż ulicy Botanicznej w miejscach do tego 

przeznaczonych. 

Lokalizacja: https://tiny.pl/92xvf  

10. Zakaz parkowania na drodze pożarowej. 
W Ogrodzie Botanicznym obowiązuje zakaz parkowania na drodze pożarowej (dojazd 

od ul. Dąbrowskiego, która poprowadzona jest między sklepem „Botanik. Centrum 

ogrodnicze” a Technikum Energetycznym.  
_______________________________________________________________ 

Wszystkie szczegóły dotyczące sobotniego biegu znajdziecie także na 
naszej stronie www: https://tiny.pl/wxrr9  
 

Do zobaczenia! 
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