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BIURO ZAWODÓW - PIĄTEK

BIURO ZAWODÓW - SOBOTA
START/META

MIASTECZKO ROWEROWE
PARKINGI

BIURO ZAWODÓW
Otwarcie biura zawodów (akredytacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych):

Piątek   01.10.2021       Świetlica w Wiórku ul. Podleśna 12 w godzinach 18:00 – 20:30.

Sobota 02.10.2021       Wiórek, ul. Podleśna 70 (okolice start/meta) w godzinach 7:30 – 11:20

Minimum 30 minut przed startem zawodnik musi odebrać pakiet startowy.
W przypadku nie wyczerpania limitu zgłoszeń, ostatnie zgłoszenia w dniu startu przyjmowane są najpóźniej 30 

minut przed startem.
PAKIETY STARTOWE DLA DZIECI PROSIMY ODEBRAĆ W PIĄTEK w godz. 18:00-20:30

 LUB W SOBOTĘ DO GODZINY 9:15



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 rowerowego 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 21 km oraz 42 km

1.Przed wejściem na teren imprezy:

   a.Obowiązkowa weryfikacja zawodnika 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 mety. 

3.W strefie miasteczka rowerowego dostępny będzie poczęstunek dla zawodników, woda, kawa oraz herbata. Zawodnik jest 
zobowiązany do posiadania własnego pojemnika na wodę lub ciepły napój. W miasteczku rowerowym 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 Państ-
wu 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. 

KOMUNIKAT NR 2 – starty dzieci i młodzieży.

Zawody organizowane są jako osobna impreza rowerowa.

1.Przed wejściem na teren imprezy:

   a.Obowiązkowa weryfikacja zawodnika 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 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.

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

4.Za powstałe skupiska osób organizator nie ponosi odpowiedzialności. Teren jest wystarczająco duży, żeby zapewnić Państ-
wu zachowanie bezpiecznej odległości. 

5.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. 

AKTUALNE KOMUNIAKTY



• Zawody odbędą się w sobotę 02.10.2021 r.  na terenie wsi Wiórek i okolicznych lasów. 
• Trasy przebiegają drogami leśnymi i gruntowymi
• Trasy nie posiadają atestu

Numer startowy musi być przypięty z przodu na linkach (na kierownicy roweru) nad przednim kołem.
• Chip pomiarowy znajduje się pod numerem startowym.
• W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach prosimy o poinformowanie organizatora drogą mailową 
na adres: estera.wekwert@mosina.pl

POMIAR CZASU PRZEWIDZIANY JEST DLA ZAWODNIKÓW NA WSZYSTKICH
DYSTANSACH, RÓWNIEŻ DLA DZIECI.

Lp. Kategorie wiekowe Godz. startu Ilość okrążeń Nazwa i 
długość trasy 

Limit 
czasu 

1.  Chłopcy ur w roku 2016 i młodsi 9:40 1 Mini  Kids 0,3 km 7 min 

2.  Dziewczęta ur w roku 2016 i młodsi 9:50 1 Mini  Kids 0,3 km 7 min 

3.  Chłopcy ur w latach 2013 i młodsi 10:00 1 Mała Kids 1,4 km 10 min 

4.  Dziewczęta ur w latach 2013 i młodsi 10:15 1 Mała Kids 1,4 km 10 min 

5.  Chłopcy ur w latach 2010 i młodsi 10:30 2 Mała Kids 2,8 km 15 min 

6.  Dziewczęta ur w latach 2010 i młodsi 10:50 2 Mała Kids 2,8 km 15 min 

7.  Chłopcy ur w latach 2008 - 2009 9:00 1 Średnia Junior ok.7,0km  35 min 

8.  Dziewczęta ur w latach 2008 - 2009 9:00 1 Średnia Junior ok 7,0km 35 min 

9.  Chłopcy ur w latach 2005 - 2007 9:00 1 Średnia Junior ok 7,0km 35 min 

10.  Dziewczęta ur w latach 2005 - 2007 9:00 1 Średnia Junior ok.7,0km 35 min 

21,2 km  
1.  11:40 1 Duże 21 km 1:40:00 

42,4 km  
1.  11:30 2 Duże 42 km 2:30:00 Start zawodników

Start zawodników

INFORMACJE OGÓLNE

HARMONOGRAM, STREFY

Starty będą podzielone na odpowiednie strefy zgodnie z zadeklarowanym czasem przejazdu:

- 27 - 25 km/h
- 24 km/h
- 23 km/h
- 22 km / h
- 21-20 km/h 
- poniżej 20 km/h



7:30-11:20 - Godziny funkcjonowania biura zawodów
9:00 - Start zawodników na dystansie 7 km
9:35 - Dekoracja zawodników na dystansie 7 km
9:40 - 10:50 Starty na trasach mini oraz mała - zgodnie z harmonogramem
11:00 - Dekoracje dzieci  
11:30 - Start zawodników na dystansie 42 km
11:40 - Start zawodników na dystansie 21 km

Dekoracje zawodników z dystansu z 21 km oraz 42 km w poszczególnych 
kategoriach będą odbywały się na bieżąco. 

ORGANIZATORZY, PARTNERZY, SPONSORZY

RAMOWY PLAN IMPREZY



NIE ŚMIEĆ NA TRASIE ROWEROWEJ - ZABIERZ OPAKOWANIA PO ŻELACH NA METĘ!

PAMIĘTAJCIE O BIDONIE, BUKŁAKU NA WODĘ. 
NA MECIE NIE BĘDZIE KUBECZKÓW JEDNORAZOWYCH
- WSPÓLNIE  OGRANICZMY ZUŻYCIE PLASTIKU!

KOMUNIKAT DOTYCZY ZARÓWNO DZIECI JAK I DOROSŁYCH!

1. Klasy�kacja OPEN mężczyzn i kobiet.
2. Klasy�kacja OPEN: Klasy�kacja kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Mosina (decyduje adres 
zamieszkania). 
3. Klasy�kacja wiekowa. 

Osoby sklasy�kowane w kategorii OPEN, nie zostaną sklasy�kowane w kategoriach wiekow-
ych (nie dotyczy klasy�kacji OPEN z terenu Gminy Mosina)

O zajętym miejscu w klasy�kacji końcowej decyduje czas sczytany z maty pod bramą z 
napisem META. Jeżeli zawodnik pomyli maty oraz bramy musi zawrócić. Czas nie zostanie 
sczytany z maty pod bramą startową. 

KLASYFIKACJA



MIASTECZKO ROWEROWE

PODLEŚNA 70

PRZYCZEPY KEMPINGOWE WIÓREK

W nawigację należy wpisać: “Przyczepy Kempingowe WIÓREK”

Kierunek dojazdu

BIURO ZAWODÓW - SOBOTA
START/META

MIASTECZKO ROWEROWE
PARKINGI

Logo 1d



PARKINGI

1. ŚWIETLICA WIEJSKA W WIÓRKU, UL. PODLEŚNA 12
2. ULICE WSI WIÓREK I CZAPURY ZGODNIE Z ZASADAMI RUCHU DROGOWEGO.
3. PARKING WYZNACZONY PRZEZ OGRANIZATORA - W POBLIŻU MIASTECZKA ROWEROWEGO.

DEPOZYT
Depozyt jest dostępnyt dla uczestników zawodów w miasteczku rowerowym w godz. 8:30-14:00

OZNACZENIA NA TRASIE

Trasa 7 km, 21 km, 42 km 
- strzałki białe na niebieskim tle - wielkośc A5
- taśma niebieska z logiem OSiR oraz Idmar

Trasa mini i mała
- strzałki żółte na pomarańczowym tle
- taśma biało czerwona

W pakiecie startowym znajdziesz:
- numer startowy z chipem. Chip pomiarowy bedzie znajdował sie pod numerem startowym!
- informacje/gadżety od sponsorów
- posiłek na mecie
- woda, kawa i herbata  (woda będzie nalewana do bidonów)
- pamiatkowy medal
- pamiątkowy bu�

PAKIET STARTOWY

PARKINGI, DEPOZYT, OZNACZENIA NA TRASIE



TRASA MINI KIDS - 300 m

START

META

Miejsce startu zostanie oznaczone �agą OSiR w kolorze bordowym.
Odbiór dzieci - po przekroczeniu mety w miasteczku rowerowym. 
Podczas staru na trasie Mini Kids - 300 m, przedszkolakom mogą towarzyszyć rodzice.

Rodzice z dziećmi ustawiają się na końcu stawki.

Dzieci, które pokonają trasę z rodzicami, nie mogą zająć miejsca na podium.

Na trasie Mini Kids oraz Mała Kids dzieci będa prowadzone przez rowerzystę wyznaczonego 
ze strony organizatora.
Każdy start dzieci będzie zamykany przez rowerzystę wyznaczonego ze strony organizatora.

Na trasie średniej JUNIOR zamkowym będzie ratownik medyczny na quadzie.  



TRASA MAŁA KIDS 

TRASA ŚREDNIA JUNIOR

MIASTECZKO ROWEROWE



TRASA DUŻA


