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1. Biuro zawodów 
 
Czynne w SOBOTĘ 12 października od 9:00 do 13:00 
*wejście do Ogrodu Botanicznego od strony ul. Krzemienieckiej 
 
W biurze zawodów będzie możliwość zapisania się na bieg i nordic walking - opłata 
wynosi 60 zł. W dniu biegu nie będzie już możliwości zapisu na biegi dziecięce. 
 
W biurze zawodów znajdować się będzie depozyt, czynny od 09:00 do 15:00 
 
2. Odbiór pakietu 
 
Do odbioru pakietu startowego niezbędny jest dowód osobisty lub inny dokument 
tożsamości. 
 
Możliwy jest odbiór pakietu za inną osobę po przedstawieniu podpisanego 
upoważnienia. Upoważnienie można pobrać ze strony zawodów, lub napisać je 
samodzielnie. 
 
Treść przykładowego upoważnienia : 
 
“upoważniam Pana/Panią ……………………………… legitymującą się dowodem 
osobistym nr …………………………. do odbioru pakietu startowego na bieg “Botaniczna 
Piątka” w dniu 12.10.2019 
 
Podpis : imię, nazwisko 
 
 



 
3. Plan imprezy 
 
09:00  -  Otwarcie  biura  zawodów,  weryfikacja  zawodników,  wydawanie  pakietów  startowych 
BIURO ZAWODÓW CZYNNE BĘDZIE NIEPRZERWANIE OD 09:00 do 13:00 
10:00 - start pierwszego dystansu dziecięcego, kolejne startują po zakończeniu rywalizacji na poprzednim  
11:00 - dekoracja biegów dziecięcych 
11:30  -  start  biegu  na  5  km  (fala  I  -  pierwsza  część  opłaconych  zawodników) 160  osób 
12:15   - start  biegu  na  5  km  (fala  II  -  druga  część  opłaconych  zawodników) 160  osób 
13:00 -  start  biegu i nw  na  5  km  (fala  III  -  trzecia  część  opłaconych  zawodników) 160  osób 
14:00  -  dekoracja  uczestników biegu i marszu 
14:10  -  zakończenie  imprezy 
 
4. Start falami 
 
W dniu imprezy niemożliwe jest zamienienie fali startowej. 
 
Zawodnik, który wystartuje w innej niż wyznaczonej fali startowej nie zostanie 
sklasyfikowany. Zawodnicy nordic-walking startują w fali niebieskiej. 
*jeśli zależy Państwu na starcie o konkretnej godzinie, prosimy o wiadomość: 
botaniczna.piatka@gmail.com z dopiskiem “ŁÓDŹ” w tytule maila wraz z preferowaną godziną 
startu. Zgłoszenia przyjmujemy do czwartku, do godziny 15:00. 
 
Numery startowe oznaczone są stosownymi kolorami: 
            Fala żółta                           Fala czerwona Fala niebieska 
 start 11:30 :                          start 12:15 :    start 13:00 :  

 
Przydział do fali można sprawdzić od czwartku na liście startowej dostępnej na 
stronie : www.botanicznapiatka.wix.com/lodz/zapisy 
 



 
 
5. Dekoracja zawodników 
 
Wśród zawodników Nordic Walking nagradzane będą pierwsze trójki OPEN kobiet 
oraz OPEN mężczyzn oraz pierwsze miejsca w kategoriach wiekowych (puchary) 
oraz miejsca 2-3 (pamiątkowe dyplomy) 
 
Wśród biegaczy nagradzane będą pierwsze trójki OPEN kobiet oraz OPEN mężczyzn 
oraz pierwsze trójki w kategoriach wiekowych (puchary + pamiątkowe dyplomy) 
 
Nagrody nie dublują się - osoba nagradzana w kategorii OPEN nie będzie już 
nagradzana w kategorii wiekowej. 
 
6. Mapa (w większej rozdzielczości do pobrania ze strony biegu  
 

 



 

 
 
Trasa biegu : oznaczona na mapie zielonymi strzałkami 
Wejście na teren Ogrodu: od strony ul. Krzemienieckiej, przy biurze zawodów 
 
 
7. Wejście na teren Ogrodu 

 
 
Wejście do Ogrodu dla uczestników możliwe tylko przy wejściu od strony ul. 
Krzemienieckiej. Tam uczestnicy otrzymują numery startowe uprawniające do 
bezpłatnego wejścia na teren Ogrodu. Osoby towarzyszące zakupują bilety 
wejściowe zgodnie z cennikiem obowiązującym Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. 

 
 
Dogodny dojazd na miejsce zapewnia także MPK Łódź. W okolicy wejścia od strony 
ul. Krzemienieckiej zatrzymują się następujące linie : 
http://www.mpk.lodz.pl/rozklady/przystanek.jsp?stopNumber=0350,4817 
 



 
 
 
 
 

DO ZOBACZENIA !! 
 
 
 

 


