
 
 

Szamotuły 17.10.2012r. 

 
 

Komunikat organizacyjny 
 
Dziękując wszystkim zapisanym do naszego biegu za dopełnienie formalności, życząc udanego startu i wspaniałej 
zabawy, przekazuję kilka ważnych informacji:  
 
- Biuro Zawodów znajduje się w  hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach przy ul. 
Szczuczyńskiej 3 (skrzyżowanie ulic – Zamkowa – Szczuczyńska). Weryfikacja i wydawanie pakietów i numerów 
startowych zawodników  półmaratonu, Biegu Rodzinnego oraz Nordic Walking odbędzie się w Biurze Zawodów: 20 
października (sobota) w godz. 16 – 20, 21 października  (niedziela) w godz. 7 – 10; 
 
- Wszystkich uczestników półmaratonu, Biegu Rodzinnego oraz Nordic Walking z terenu Powiatu Szamotulskiego 
prosimy o weryfikację i odbiór pakietów startowych w sobotę w godzinach 16 - 20. Na godzinę 19:00 zapraszamy 
również na Pasta Party; 

- Zawodnikom zapewniamy miejsca parkingowe przy Biurze Zawodów (po obu stronach ulicy Zamkowej), a także na 
terenie szkół przy ulicy Mickiewicza w Szamotułach. Tamże, w Hali „Nałęcz” przy Zespole Szkół nr 3,  uruchomiliśmy 
dodatkowe szatnie, 18 pryszniców, punkt masaży i depozyt. Prosimy o korzystanie z nich w pierwszej kolejności. Do 
dyspozycji zawodników pozostają też szatnie i przechowalnie (depozyt ubraniowy), prysznice oraz punkty masażu w 
Zespole Szkół nr 2 (przy Biurze Zawodów)  

- Pomiaru czasu dokonywać będzie firma DATA SPORT za pomocą  systemu chipów aktywnych zamocowanych w 
numerze startowym. Posiadanie numeru z chipem jest warunkiem startu i sklasyfikowania. 

- Nad  zdrowiem zawodników będzie kadra medyczna w liczbie 30 osób, w tym lekarze i ratownicy medyczni (na 
każdym kilometrze). Do dyspozycji będą dwie karetki z obsadą lekarską. Na mecie będzie szpital polowy.  
- Zapraszamy na oficjalne otwarcie na scenie przy Muzeum Zamek Górków o godz.10:30, skąd  przemaszerujemy z 
orkiestrą na szamotulski rynek 
 

Do zobaczenia, 

Joanna Lesicka  

Dyrektor półmaratonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Program  
 
Sobota, 20 października 2012 

16:00 – 20:00 –   wydawanie numerów startowych i pakietów,   

Biuro Zawodów,  Zespół Szkół  nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach 
ul. Szczuczyńska 3 (przy skrzyżowaniu z ul. Zamkową) 

19:00 –  Pasta Party; Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach  - 
stołówka 

 
Niedziela,  21 października 2012 
 
07:00 – 10:00 – wydawanie numerów startowych i pakietów,  

Biuro Zawodów,  Zespół Szkół  nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach 
ul. Szczuczyńska 3 (przy skrzyżowaniu z ul. Zamkową) 

10:30 – ceremonia otwarcia imprezy – Scena przy  Muzeum Zamek Górków 
10:35 -        rozgrzewka i przemarsz spod Zamku uczestników, gości zaproszonych, 

orkiestry i Mażoretek na linię startu 
10:55 –  start zawodników niepełnosprawnych na wózkach handbike  
11:00 –  start biegu głównego  
11:05 -  start „Nordic Walking” na dystansie ok. 5 km  
11.15 – start „Biegu Rodzinnego” na dystansie ok. 800 m  
11:30 – 14:00 -  imprezy towarzyszące -konkursy i zabawy rodzinne   

park linowy: tyrolka, slacklines, szczudła,   
nauka tańca ZUMBA, konkursy 

14:00 –  zamknięcie linii mety 
14:00 – 16:00 -  wręczanie nagród na scenie głównej przy Muzeum Zamek Górków w 

kolejności: Bieg Rodzinny, Nordic Walking, Półmaraton 

 

 

 


