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AKTUALNE INFORMACJE
Poniżej przedstawiamy Wam aktualne zasadny dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie imprezy. Zalecenia 
zostały dostosowane do aktualnych wymogów. 

Prosimy Was również o wcześniejsze odbieranie pakietów startowych. 

Podczas trwania zawodów wstęp na teren miasteczka biegowego mają prawo zawodnicy oraz kibice. 

BIEGI DZIECI ORGANIZOWANE SĄ JAKO ODRĘBNE ZAWODY – PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z 

KOMUNIKATEM NR 2. 

KOMUNIKAT NR 1 – dla zawodników startujących na dystansie 5 km

1.Przed wejściem na teren imprezy:

   a.Obowiązkowa weryfikacja zawodnika przy wejściu na teren imprezy– sprawdzenie czy zawodnik znajduje się na 
liście startowej odbywa się w biurze zawodów.

   b.Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk

   c.Nie jest obowiązkowe zakrywanie usta i nosa jeśli zostanie zachowana odległość min. 1,5 m

   d.Podczas stania w kolejce prosimy o zachowanie 1,5 m odstępu, zdezynfekowanie rąk oraz założenie maseczki.

2.Po przekroczeniu mety prosimy jak najszybciej opuścić strefę startu/mety. 

3.W strefie miasteczka biegowego dostępny będzie poczęstunek dla zawodników, woda, kawa oraz herbata. Zawod-
nik jest zobowiązany do posiadania własnego pojemnika na wodę lub ciepły napój. W miasteczku biegowym nie 
będzie kubeczków jednorazowych. Woda będzie znajdowała się w dzbankach.

4.Dekoracje zawodników w poszczególnych kategoriach będą odbywały się zgodnie z harmonogramem.

5.Za powstałe skupiska osób organizator nie ponosi odpowiedzialności. Teren jest wystarczająco duży, żeby 
zapewnić Państwu zachowanie bezpiecznej odległości. 

6.Prosimy o bezwzględne stosowanie się do bieżących komunikatów wydawanych przez organizatora oraz służby. 
Zależy nam na sprawnym i bezpiecznym przeprowadzeniu zawodów. 

Przeniesienie pakietu startowego na innego zawodnika możliwe jest do 19 czerwca 2021 r.

KOMUNIKAT NR 2 – starty dzieci i młodzieży.

Zawody organizowane są jako osobna impreza biegowa.

1.Przed wejściem na teren imprezy:

2.Przed wejściem na teren imprezy:

   a.Obowiązkowa weryfikacja zawodnika przy wejściu na teren imprezy– sprawdzenie czy zawodnik znajduje się na 
liście startowej odbywa się w biurze zawodów. W burze zawodów należy dokonać opłaty w wysokości 10 zł za udział 
dziecka w imprezie.

   b.Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk

   c.Nie jest obowiązkowe zakrywanie usta i nosa jeśli zostanie zachowana odległość min. 1,5 m

   d.Podczas stania w kolejce prosimy o zachowanie 1,5 m odstępu, zdezynfekowanie rąk oraz założenie maseczki.

3.Po przekroczeniu mety prosimy jak najszybciej opuścić strefę startu/mety. Dzieci na mecie otrzymują pamiątkowy 
medal, wodę oraz drożdżówkę. W miasteczku biegowym nie będzie kubeczków jednorazowych. Prosimy o zabranie 
własnych pojemników na wodę lub ciepły napój.

4.Dekoracje zawodników w poszczególnych kategoriach będą odbywały się zgodnie z harmonogramem. 

5.Za powstałe skupiska osób organizator nie ponosi odpowiedzialności. Teren jest wystarczająco duży, żeby 
zapewnić Państwu zachowanie bezpiecznej odległości. 

6.Prosimy o bezwzględne stosowanie się do bieżących komunikatów wydawanych przez organizatora oraz służby. 
Zależy nam na sprawnym i bezpiecznym przeprowadzeniu zawodów. 

Wszystkie zasady stosowane przez organizatora podczas imprezy wynikają z wytycznych Policji oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z utrzymującym się stanem epidemii w Polsce. 

Ze względu na ilość zapisanych zawodników odbędzie się tylko jeden bieg na dystansie 5 km o godz. 11:00.



Otwarcie Biura zawodów (akredytacja zawodników, wydawanie numerów 
startowych, itd.):

Piatek 18.06.2021 r. w godzinach 09:00-20:00
Hala OSiR w Mosinie przy  ul. Krasickiego 16:

Niedziela 20.06.2021 w godzinach 8:00-11:00
Wiórek, ul. Podleśna 70, miasteczko biegowe

BIURO ZAWODÓW

PODLEŚNA 70

PRZYCZEPY KEMPINGOWE WIÓREK

W nawigację należy wpisać: “przyczepy kempingowe wiórek”

Kierunek dojazdu

BIURO ZAWODÓW - NIEDZIELA
START/META

MIASTECZKO BIEGOWE
PARKINGI



• Impreza odbędzie się w dniu 20 czerwca 2021 r. (niedziela) na terenie Gminy 
Mosina oraz Nadleśnictwa Babki.

• Start/Meta: Wiórek, okolice ul. Podleśniej 70 (dokładna lokalizacja przedstawiona 
na mapie), gmina Mosina

• Dystanse: 

   Trasa biegu dla dorosłych – bieg terenowy na dystansie 5 km

   Trasy biegów dla dzieci – biegi terenowe na dystansach 200 m, 300 m, 1000 m

• Starty:

   Start biegów dziecięcych i młodzieżowych godz. 9:00

   Start biegu głównego godz. 11:00

• Parking dla uczestników biegu - Parking wyznaczony przez organizatora w 
pobliżu miasteczka biegowego. 

• Organizator zapewnia depozyt w dniu biegu w godzinach 8:30 - 12:15 na terenie 
miasteczka biegowego

• Numer startowy musi być przypięty z przodu na koszulce. 
Pod numerem startowym znajduje się chip pomiarowy.

• Wyniki są dostępne w formie online na stronie www.mosinskiegp.pl oraz 
www.osirmosina.pl

• Organizator nie zapewnia szatni oraz prysznicy

INFORMACJE OGÓLNE



ORGANIZATORZY

PARTNERZY

SPONSORZY
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PROGRAM

KLASYFIKACJE, NAGRODY

BIEGI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE

8:00 Otwarcie biura zawodów, akredytacja zawodników

8:50 Rozgrzewka dla dzieci przeprowadzona przez instruktora OSiR w Mosinie

9:00 Bieg przedszkolaków na dystansie 200 m

9:15 Bieg klas I-III szkół podstawowych na dystansie 300 m

9:40 Bieg klas IV-VIII szkół podstawowych na dystansie 1000 m

10:00 Dekoracja poszczególnych kategorii wiekowych

10:30 Zakończenie imprezy – Biegi Młodzieżowe

Bieg na dystansie 5 km godz. 11:00

8:00 Otwarcie biura zawodów, akredytacja zawodników

10:55 Rozgrzewka przeprowadzona przez instruktora OSiR w Mosinie

11:00 Start zawodników na dystansie 5 km

11:45 Limit czasu

11:45 Dekoracja

12:15 Zakończenie imprezy

Klasy�kacja końcowa 
Prowadzona będzie klasy�kacja w poszczególnych kategoriach. 
 •Klasy�kacja generalna kobiet i mężczyzn. 
 •Klasy�kacja kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Mosina (decyduje adres zamieszkania). 
 •Klasy�kacja dziewcząt i chłopców w poszczególnych kategoriach biegów młodzieżowych. 
 •Kategorie wiekowe w biegu głównym: 
Kobiety: 
- K 14 zawodnicy urodzeni w roku 2007-2002
- K 20 zawodnicy urodzeni w latach 2001 - 1992
- K 30 zawodnicy urodzeni w latach 1991 - 1982 
- K 40 zawodnicy urodzeni w latach 1981 - 1972 
- K 50 zawodnicy urodzeni w roku 1971 i starsze 
Mężczyźni: 
- M 14 zawodnicy urodzeni w roku 2007-2002 
- M 20 zawodnicy urodzeni w latach 2001 - 1992 
- M 30 zawodnicy urodzeni w latach 1991 - 1982
- M 40 zawodnicy urodzeni w latach 1981 - 1972 
- M 50 zawodnicy urodzeni w roku 1971 i starsi

W przypadku, jeśli w danej kategorii 
wiekowej na dzień 16 czerwca 2021 r. 

będzie mniej niż 10 osób, 
organizator dopuszcza możliwość 
połączenia kategorii wiekowych. 



PAKIET STARTOWY

Pamiątkowy medal

Przekąska

Numer startowy

Woda
Kawa

Herbata

Koszulka

PAMIĘTAJ! - na mecie nie będzie kubeczków jednorazowych
- ZABIERZ WŁASNY BIDON/BUKŁAK/BUTELKĘ NA WODĘ

NIE ŚMIEĆ NA TRASIE BIEGOWEJ - OPAKOWANIA PO ŻELACH ZOSTAW W STREFIE STARTU/METY
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OZNACZENIA



TRASA 1000 m

TRASA 300 m

START/META

START

META



Trasa Biegu “Elegant na 5”

TRASA 200 m

START

META



1

Biegowy Savoir-vivre

Przypomnij swoim
kibicom, że trasa
jest wyłącznie dla
zawodników. 

Pamiętaj, że biegnąc ze znajomymi w grupie, nie 
zajmujcie całej szerokości trasy, pozostawcie miejsce 
dla szybszych zawodników lub obsługi trasy, aby mogli 
Was bezpiecznie wyprzedzać i wymijać.

Pamiętaj, że obowiązuje zakaz 
używania słuchawek audio 
podczas trwania zawodów.

Słuchaj uważnie instrukcji wolontariuszy i obsługi.
Ich zadaniem jest przeprowadzenie imprezy sprawnie
i bezpiecznie. Zachowaj ciszę, kiedy ogłaszane są
komunikaty organizacyjne.

Pamiętaj, że to my jesteśmy tu gośćmi. 
Zachowaj ciszę, szanuj zieleń i nie 
niszcz otaczającej Cie przyrody. 
Pamiętaj, że dzięki temu miejscu 
możesz biegać podziwiając las, a nie 
betonowe mury.

Higiena jest ważna! Zwracaj uwagę, gdzie
spluwasz, wydmuchujesz nos, wyrzucasz
kubeczki i opakowania po odżywkach.
Z pewnością nie miałbyś ochoty, aby któraś
z tych rzeczy znalazła się na Twoich butach.

Jeżeli wyprzedzasz zawodnika wolniejszego, rób 
to w taki sposób by nie utrudnić mu biegu. Przed 
wyprzedzeniem daj informację z której strony 
może się Ciebie spodziewać, poprzez komendę 
"lewa/prawa wolna" by zachował bezpieczną 
odległość. Bo wyprzedzeniu nie zwalniaj drasty-
cznie, utrzymaj tempo do czasu uzyskania 
bezpiecznej odległości.

Nie zatrzymuj się gwałtownie – ktoś może na
Ciebie wpaść lub potknąć się i przewrócić. Jeśli
poczujesz, że tracisz siłę, podejdź na skraj
trasy i poproś o pomoc. Na trasie będzie 
znajdowała się opieka medyczna.
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Jeśli nie zamierzasz pobiec, opuściłeś 
trasę lub coś się Tobie stało 
poinformuj organizatora.
Numer będzie znajdował się na 
odwrocie numeru startowego. 10

DZIĘKUJEMY I ŻYCZYMY MIŁEGO BIEGU!

Numer startowy jest ważny tylko dla zawodnika, który się 
na niego zarejestrował. Nie przekazuj swojego numeru 
startowego innemu zawodnikow i nie startuj z numerem 
innej osoby. Jest to kategorycznie zabronione! Pod 
numerem startowym znajduje się chip, którzy mierzy 
Twój czas.


