
4. Półmaraton Lasy nad Utratą (bieg główny, bieg na 5 km, sztafeta, biegi
dzieci)

PLAN WYDARZENIA

Data: sobota 17 września
Miejsce: Zalew Komorowski (Komorów-Wieś)

9:00 – otwarcie biura zawodów i rozpoczęcia wydawania pakietów startowych
10:00 – start biegu na 5 km
10:50 – zamknięcie biura zawodów
11:00 – start półmaratonu i sztafet 
11:10 – ogłoszenie zwycięzców biegu na 5 km, wręczenie nagród oraz losowanie 
voucherów wśród zawodników
11:40 – start bieg dzieci na dystansie ok. 200 m ( roczniki 2015 i młodsze) 
11:50 - start bieg dzieci na dystansie ok. 400 m ( roczniki 2012-2014)
12:00 - start bieg dzieci na dystansie ok. 1000 m ( roczniki 2009-2011)
13:15 – ogłoszenie zwycięzców półmaratonu i sztafet, wręczenie nagród oraz 
losowanie voucherów wśród zawodników 
14:00 – zamknięcie trasy 

BIURO ZAWODÓW

Biuro  zawodów  znajdować  będzie  się  na  terenie  Strefy  Rekreacji  przy  Zalewie
Komorowskim  ul.  Główna  (GPS  52.140106787459565,  20.831984849862963)  .
Biuro zawodów działać będzie w godzinach 9:00 -10:50. Pierwszeństwo w odbiorze
numerów mają uczestnicy biegu na 5 km, który startuje wcześniej. 

Podstawą  do  odbioru  pakietu  będzie  weryfikacja  na  podstawie  aktualnego
dokumentu tożsamości. W pakietach uczestnicy znajdą numer startowy z chipem i
pamiątkowy gadżet, napój. Po biegu na uczestników czekają medale i woda. 

https://goo.gl/maps/tbEeNZQgm648YqB28

PARKING 

Organizator  przewidział  parking  dla  uczestników  biegu.  Postój  znajduje  się  na
prywatnej  polanie w Suchym Lesie (na tej  samej  polanie co przed rokiem),  który
oddalony  jest  od  miejsca  startu  o  ok.  1.3  km.  (GPS  52.132836754452335,
20.844054790429976). Prosimy o nie parkowanie aut wzdłuż trasy biegu (ul. Leśna i
ul. Dzika).  

https://goo.gl/maps/QfoFPSkX5MRqKrnt6

TRASA 

Start  i  meta  znajdować  będą  się  nad  Zalewem  Komorowskim.  Trasa  biegów
poprowadzona jest duktami leśnymi na terenie leśnictwa Sękocin. W zdecydowanej
większości prowadzi nawierzchnią leśno-szutrową. Jedynie początek i koniec biegu
wiedzie  drogą asfaltową.  Uczestnicy biegu na 5  km będą  mieli  jedno  okrążenie.
Półmaraton liczy cztery pętle plus dobieg. Po trasie półmaratonu rozgrywana będzie
też sztafeta. Strefa zmian znajdować będzie się lesie i oznakowany jest flagą Gmina
Michałowice (punkt zmiany zaznaczony jest na mapie).       



W związku z trwającymi pracami remontowymi w okolicach zalewu zmianie ulegają
trasy biegu dzieci. Młodzi adepci  pobiegną trasą jak dorośli tj. ulicą Dziką i Leśną. 

DEPOZYT

Depozyt  oraz  szatnie  znajdować  się  będą  na  terenie  miasteczka.  W  depozycie
dostępne będą worki w których będzie można zostawić swoje rzeczy. Odbiór rzeczy
na podstawie numeru startowego. Depozyty czynne będą w godzinach 9:00-14:00.

WYNIKI 

Za pomiar czasu odpowiada firma Datasport. Rezultaty będą na stronie operatora
wydarzenia. 

DEKORACJE 

Zgodnie z regulaminem nagrody i dyplomy otrzymają najlepsi biegacze i biegaczki w
klasyfikacji  generalnej  kobiet  i  mężczyzn,  klasyfikacji  generalnej  sztafet  (męskich,
żeńskich  i  mieszanych),  w  kategoriach  wiekowych,  najszybsza  biegaczka  i
najszybszy biegacz z gminy Michałowice, najstarszy biegacz i najstarsza biegaczka
na obu dystansach. Dekoracje odbędą się o godzinie 11:10 i 13:15.




