
 

 

 

 

Bieg odbędzie się w dn. 28.12.2019 roku, zgodnie z niżej podaną 

agendą, bez względu na panujące warunki pogodowe. Ilość 

uczestników biorących udział w wydarzeniu to 600 opłaconych 

osób. W związku ze sprzedażą wszystkich pakietów online, nie ma 

możliwości zakupu pakietu w dniu startu.  

27.12.2019 (piątek): 

• 16:00 – otwarcie Biura Zawodów 

• 19:00 – Zamknięcie Biura Zawodów 

28.12.2019 (sobota): 

• 08:00 – otwarcie Biura Zawodów 

• 10:00 – koniec wydawania pakietów na „Bieg Żubrzyka” 

• 10:30 – zamknięcie Biura Zawodów 

• 10:30 – start Biegów Żubrzyka 

• 11:00 – start Biegów na dystansie 6km oraz 12km 

• 11:05 – start Nordic Walking na dystansie 6km oraz 12km 

• 11:00 – wydawanie posiłków regeneracyjnych/pieczenie 

kiełbasy 

• 13:00 – dekoracje 

• 14:30 – zamknięcie 3.Biegu „Śladami Żubra” 

 

Agenda może ulec zmianie w zależności od godziny zakończenia 

poszczególnych Biegów itp. 

 
 

 

 

 

Agenda 

Informacje ogólne 

FAQ – Informacje 

organizacyjne w pigułce 
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Biuro Zawodów, mieścić się będzie w budynku OSP Studzienice, 

przy ul. Jana Pawła II 93. Godziny pracy biura: 

• 27.12.2019 – piątek – 16:00 do 19:00 

• 28.12.2019 – sobota – 8:00 – 10:30 

 

Każdy zawodnik ma obowiązek pobrania pakietu startowego na 

podstawie dowodu osobistego. Po odbiorze pakietu, uczestnik 

musi odebrać chip do pomiaru czasu z dedykowanego, 

oznaczonego stanowiska w Biurze Zawodów. Ze względów 

organizacyjnych, nie ma możliwości przepisywania pakietów. 

Pakiety na „Bieg Żubrzyka” wydawane są do godz. 10:00. 

 

W siedzibie OSP Studzienice, prowadzony będzie depozyt,  

a podstawą pozostawienia/pobrania rzeczy z depozytu, będzie nr 

startowy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

pozostawione rzeczy w depozycie.  

 

Wszystkich zawodników podróżujących na 3. Bieg „Śladami 

Żubra”, zapraszamy na dedykowane parkingi, które zostały 

zorganizowane specjalnie dla Was. Prosimy o parkowanie wg 

poniższego wykazu: 

 

• PARNING NR 1 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Studzienicach, ul. Jana Pawła II 74 

• PARKING NR 2 – Kościół w Studzienicach, ul. Jana Pawła 

II 87 

• PARKING NR 3 – Parking za OSP Studzienice, ul. Jana 

Pawła II 93 

• PARKING NR 4 – Pole na przeciwko ZSP w 

Studzienicach, ul. Jana Pawła II  67-69 

 

Parkingi 

Biuro Zawodów 

Depozyt 
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Wszystkie parkingi będę oznaczone znakiem: 
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Każdy uczestnik 3. Biegu „Śladami Żubra”, zobowiązany jest do 

przestrzegania zasad ruchu drogowego, a w szczególności do 

zakazów postoju oraz parkingu. Organizator nie bierze 

odpowiedzialności za postój oraz parkowanie pojazdów  

w miejscach innych, aniżeli wyznaczone wyżej. 

 

Nad bezpieczeństwem zawodników czuwać będzie wiele mocno 

zaangażowanych osób, a w szczególności strażacy z OSP 

Studzienice, służby medyczne (w tym lekarz + 2 ratowników 

medycznych), służby mundurowe, wolontariusze oraz Organizator. 

Niemniej jednak, pomimo wszelkich naszych starań aby 

bezpieczeństwo zawodników było na najwyższym poziomie, to od 

Was w głównej mierze ono zależy. 

 

Trasa biegu będzie oznaczona co 1km i spotkacie na niej 

wolontariuszy, harcerzy oraz inne osoby zabezpieczające bieg, ale 

będą również fotografowie oraz przede wszystkim kibice ! 

Pamiętajcie, że większa część trasy przebiega drogami leśnymi, 

gdzie znajdować się może błoto, kamienie, korzenie oraz inne dobra 

leśnej natury. Warunki na trasie w dużej mierze zależeć będą od 

warunków pogodowych w dniu zawodów. Zwracajcie proszę uwagę 

zarówno na siebie jak i na współtowarzyszy imprezy. Jako że 

zawody odbywają się na dwóch dystansach w kategoriach biegu 

oraz Nordic Walking, co oznacza jedną lub dwie pętle trasy,  

w zależności od wybranego dystansu, prosimy zarówno biegaczy jak 

i chodziarzy kończących zawody na pierwszej pętli o finisz lewą 

stroną przed metą oraz jak najszybsze zejście z trasy biegu, (w lewą 

stronę za metą) tak, aby nie utrudniać biegu zawodnikom 

kontynuującym bieg na drugiej pętli. Zawodników Nordic 

Walking prosi się o zajmowanie miejsca po prawej stronie trasy, 

ustępując miejsca szybszym zawodnikom. Pamiętajmy, że na 

trasie biegu obowiązuje bezwzględny nakaz zachowania czystości. 

Każdy zawodnik podczas biegu, ma obowiązek umieszczenia  

w widocznym miejscu numeru startowego oraz zwrotnego chipu 

zaplątanego w sznurówki buta, pod rygorem dyskwalifikacji lub 

braku sklasyfikowania na mecie. Zawodnicy podczas biegu mogą 

zdecydować, jaki dystans chcą pokonać. Jedynym warunkiem po 

przekroczeniu linii mety, jest zdjęcie chipa i nie przechodzenie z nim 

przez linię pomiaru czasu, pod rygorem błędnej klasyfikacji, za 

którą organizator nie odpowiada. 

Bezpieczeństwo 

Bieg/trasa 
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Biegi dla dzieci odbywają się na 3 dystansach, w zależności od 

wieku dziecka – 250m/450m lub 850m. W biurze zawodów zostanie 

wywieszona imienna lista uczestników, z przydziałem do danego 

dystansu „Biegu Żubrzyka”. Starty poszczególnych biegów 

zaplanowano zgodnie z agendą, począwszy od najkrótszego 

dystansu. Po zakończeniu każdego biegu, na terenie OSP, 

najmłodsi otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz słodki poczęstunek 

od patronów biegu. 

 

Po zawodach, na terenie OSP Studzienice będzie wydawany posiłek 

regeneracyjny w postaci kiełbasy na ognisko, grochówki strażackiej 

oraz pieczywa. Posiłki będą wydawane na podstawie numeru 

startowego. Pieczenie kiełbasy na ognisku organizowanym na 

terenie OSP Studzienice, pozostaje w gestii uczestników 3. Biegu 

„Śladami Żubra”. Organizator zapewnia kije do pieczenia kiełbasy. 

Po skorzystaniu z kija, prośba o przekazanie go innemu 

uczestnikowi, lub odłożenie we wskazane miejsce. 

 

 

O godzinie podanej w powyższej agendzie, nastąpi ceremonia 

wręczania pucharów, zgodnie z ustalonymi zasadami.  

 

 

  

W przypadku jakichkolwiek pytań zarówno przed jak i podczas 

Biegu, w kwestiach bezpieczeństwa zawodów itp., prosimy  

o kontakt pod nr tel. 664 330 337 lub 792 110 071. 

 

DO ZOBACZENIA NA STARCIE !  

  

Nagrody 

„Bieg Żubrzyka” 

Pytania/uwagi 

Posiłek regeneracyjny 



 

 

 

 

PARTNERZY 3. BIEGU „ŚLADAMI ŻUBRA” 

 

 


