10km

Słowo wstępu
Szanowni Państwo
Jeszcze nie tak dawno zastanawialiśmy się w gronie członków Wronieckiego Klubu
Biegacza nad zorganizowaniem na swoim terenie, w naszym rodzinnym mieście,
biegowego święta w postaci zawodów sportowych, na które będą mogli przyjechać
biegacze z całej Polski. Jako, że szczęśliwi czasu nie liczą, dziś mamy zaszczyt
wszystkich Was zaprosić na IV już edycję Wronieckiej Dychy.
Chciałbym Wam serdecznie podziękować, że z szerokiej oferty biegowej wybraliście
właśnie wroniecką imprezę. Jest to dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Mam
nadzieję, że wraz z Wronieckim Klubem Biegacza sprostamy Waszym wymaganiom, a
Wroniecka Dycha zapadnie Wam na długo w pamięci. Pragnę życzyć Wam pogody
ducha podczas biegu oraz niezapomnianych wrażeń w trakcie szybszego „zwiedzania”
Wronek.
Do zobaczenia.

Bartek Roszak
Dyrektor Biegu

informacje ogólne
Biuro zawodów
Biuro znajduje się w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Kornela Makuszyńskiego przy ul. Poznańskiej 46.
Do biura zawodów należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości.
Osoby niepełnoletnie odbierają pakiety startowe w obecności rodziców lub
opiekunów prawnych.
Biuro otwarte w niedziela 17.06.2018 w godzinach od 7.00 do 9.30
Szatnia, prysznice oraz depozyty mieszczą się w biurze zawodów.

Posiłek
regeneracyjny
Ciepły posiłek, owoce oraz wodę będzie można odebrać w strefie
regeneracyjnej, która znajduje się za linią mety.
Parking dla Zawodników znajduje się przy Biurze Zawodów wjazd
od ul. Powstańców Wlkp. (przy Chacie Polskiej)
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Dzień zawodów
7.00 – 9.30 - Wydawanie pakietów - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela
Makuszyńskiego przy ul. Poznańskiej 46.
9.30 - rozgrzewka– Ratusz ul. Ratuszowa 5
9.40 - występ grupy tanecznej
10.00 – Start Biegu Głównego
10.05 – Start Marszu
Limit czasu dla zawodników 1,5 h
Po tym limicie zawodnik zobowiązany jest do zejścia z trasy.
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Ważne informacje
Opieka medyczna
Na starcie biegu oraz na mecie, dwa mobilne patrole
na trasie biegu.

Regeneracja
Punkty z wodą ok. 3 km, ok. 6 km oraz ok. 9 km

Pacemakerzy
Planowany przez Was czas pomogą uzyskać pacemakerzy, którzy
będą biegli na dystansie 10 km w czasie 45 min, 50 min oraz 1 h.
Każdy z pacemakerów będzie miał przyczepiony kolorowy balonik.

Wyniki
Wyniki nieoficjalne zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń znajdującej się
w Miasteczku Biegowym za linią mety bezpośrednio
po biegu. Wyniki oficjalne zostaną umieszczone na stronie PlusTiming.pl oraz
na stronie biegu wkb.wronki.pl
Wręczenie nagród najlepszym zawodnikom w poszczególnych kategoriach
odbędzie się około godziny 12:30 w miasteczku biegowym.

foto
Nasi fotoreporterzy obecni będą na trasie biegu oraz na linii mety.
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