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„Kobiety na 5-tkę”   
   

                Bieg i marsz Nordic Walking 

              na dystansie 5 km 
 

                                                  marsz Power Walking 

                                                  na dystansie 2,5 km 
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THIS IS YOUR TIME. YOU INSPIRE BY YOUR ACHIEVEMENTS    



 

 

     

     

  

  

   

Drogie zawodniczki,     

Witamy na zawodach „Kobiety na 5-tkę”.  Przygotowywaliśmy długo i szczegółowo z myślą o 

Was. W organizacji postaramy się wykorzystać doświadczenia zdobyte podczas najlepszych 

imprez sportowych, w jakich mogliśmy uczestniczyć, zarówno w Polsce jak i za granicą.   

Chcielibyśmy aby każda z Was przybyła na miejsce zawodów w dobrym nastroju, świetnej 

dyspozycji i dobrze poinformowana. Ten przewodnik ma za zadanie pomóc Wam w 

przygotowaniach i stanowi uzupełnienie regulaminu. Zamieściliśmy w nim najświeższe 

informacje dotyczące organizacji zawodów.  Prosimy o wcześniejsze przybycie na miejsce 

zawodów i aktywny udział w odprawie technicznej poprzedzającej start. Tam uzyskacie 

ostatnie wskazówki przed zawodami.    Powodzenia i do zobaczenia na mecie!      
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Dojazd/o Hotelu     

Hotel Fajkier położony jest na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd w samym sercu Jury 

KrakowskoCzęstochowskiej, w miejscowości Lgota Murowana,   gmina Kroczyce, przy DK 78 relacji Siewierz –  

Kielce.   http://www.hotelfajkier.pl/kontakt     

Trasa zawodów nie koliduje z lokalnym ruchem drogowym, zatem nie występuje konieczność jego ograniczenia.    

Hotel Fajkier Wellness&SPA oferuje 46 pokoi w tym 9 luksusowych apartamentów, co daje łącznie 108 miejsc 

noclegowych z dostawkami.     

     

Ponadto w Hotelu znajdują się 3 restauracje, 2 sale konferencyjne z holem wystawowym, kompleks basenowy, 

gabinety SPA , kącik zabaw dla dzieci.     

Odległości:    

Katowice, Częstochowa, Kraków – dystans ok.    

60 km     

Międzynarodowe Porty Lotnicze : Kraków    

Balice - 60 km, Katowice Pyrzowice – 45 km     

Stacjaja Kolejowa w Zawierciu – 12 km,     

Wolontariusze, Sędziowie i Organizatorzy    

Na każdym etapie zawodów pomocy będzie udzielała grupa świetnie zorganizowanych Wolontariuszy. Są to 

młodzi ludzie z pasją, którzy poświęcają swój wolny czas aby pomóc nam w organizacji możliwie najlepszych 

zawodów. Nad poprawna techniką marszu czuwali będą Sędziowie. Prosimy zatem Was o darzenie Wolontariuszy, 

Sędziów i Organizatorów szacunkiem, ciepłem i humorem. Wasz entuzjazm to dla nich bezcenny dar!    

Parking     

Duży parking mogący pomieścić 105 samochodów osobowych oraz 3 autokary znajduje się bezpośrednio na 

terenie hotelu.       

Biuro Zawodów     

Rekomendujemy przybycie do biura zawodów odpowiednio wcześnie (ok. 9.30-10.00), aby bez pośpiechu i tłoku 

dokonać weryfikacji i przygotować się do startu.      

Biuro zawodów zlokalizowane zostanie w ogrzewanym pomieszczeniu (Holl Rycerski) na poziomie -1. Dojście z 

parkingu schodami na poziom -1 poprzez Atrium.      

Weryfikacja i zapisy w biurze zawodów w godz. 8.45 - 10.15.       

Szatnia/Depozyt     

Szatnia i Depozyt zlokalizowane zostaną w bezpośrednim sąsiedztwie Biura Zawodów.      

Odbiór zdeponowanych bagaży nastąpi w strefie regeneracyjnej przy mecie (strefa finishera) po okazaniu numeru 

startowego.      
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 Rozgrzewka i Start     

Rozgrzewka i odprawa techniczna rozpoczną się o godz. 10.30 w pobliżu startu: na terenie rekreacyjnym za 

hotelem.     

Rozkład godzin startów poszczególnych konkurencji:   

godz. 11.00 - start biegu, godz.  

11.01 – start marszu PW, godz.  

11.02 – start marszu NW,   

   

Trasa     

Trasę stanowi pętla o długości 2,5 km, nawierzchnia w całości miękka: drogi gruntowe, tereny zielone i drogi 

leśne. Na trasie planowany jest jeden punkt odżywczy – w okolicy startu/mety wraz z miejscem zrzutowym 

opakowań, kubeczków i śmieci.  Trasa obsługiwana przez Wolontariuszy; w przypadku uszkodzenia kijków NW 

będzie możliwość skorzystania z kijów teleskopowych Organizatora dostępnych u Wolontariuszy 

przebywających przy trasie.      

      

Trasa lekko pofałdowana – w większości szeroka – umożliwiająca swobodne wyprzedzanie w peletonie 

zawodników, szybka, z jednym podejściem – usunęliśmy duże przeszkody – wystające kamienie,   przewrócone 

drzewo, wystające gałęzie. Trawa skoszona, największe korzenie oznaczone farbą. Oznaczenia dystansu: tablice 

co 1 km.     

 Sędziowie oceniający technikę marszu na trasie poruszający się po całej długości, zapis wideo zawodów z kilku 

kamer.     

     
       Trasa zawodów     
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 Profil trasy     

          

Atrakcje dla dzieci   

Podczas zawodów będzie działał aktywna strefa zabaw i animacji dla dzieci.     

Przy sprzyjającej pogodzie rozegramy też biegi dla najmłodszych a na terenie przylegającym do Hotelu utworzono 

górkę do jazdy na sankach.     

Kolejną atrakcja jest niewątpliwie strefa basenowa.   

Po zawodach    

Zawodnicy docierający do mety będą mogli zregenerować się, odpocząć i spożyć posiłek regeneracyjny. W 

oczekiwaniu na dekorację wyróżnionych zawodników będzie okazja do udziału w prelekcjach, pokazach, 

konkursach z nagrodami i innych atrakcjach. Po części oficjalnej można będzie odpocząć i zregenerować się na 

terenie hotelu.     

    

Serwis fotograficzny    

Imprezę obsługuje grupa młodych i ambitnych fotografów Jurassic Photo Team.   Zdjęcia zostaną 

udostępnione nieodpłatnie kilka dni po zawodach.     

    

Powodzenia! Mamy nadzieję na wspólne udane, bezpieczne i pozostawiające wspaniałe wrażenia zawody.    

   

Organizatorzy    

   


