
Bolechowo na Sportowo czyli Aktywny Czerwonak Nocą #5 !!! 

 

Jednocześnie będzie to trzecia edycja zaliczana do Biegowego Grand Prix Czerwonaka 2020 !!! 

Spotykamy się na skrzyżowaniu ul. Obornickiej i Przemysłowej 7 lipca, 4 sierpnia, 25 sierpnia, 8 

września, 22 września, 6 października, 20 października, 3 listopada, 8 grudnia (wtorek) i punktualnie o 

19.30 startujemy !!! 

 

ZMIANY WPROWADZONE W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ: 

* limit 150 osób, 

* start tylko osób ZGŁOSZONYCH, 

* wprowadzenie numerów wielorazowego użytku, 

* wybór dystansu na starcie, 

* ZMIANA PROCEDURY STARTOWEJ: 

godz. 19:30 - bieg 10 km 

godz. 19:33 - bieg 5 km 

godz. 19:35 - NW 5 km 

* startujemy tylko zdrowi - pamiętajcie że odpowiadacie nie tylko za siebie, ale także za innych 

uczestników, 

 

AKTYWNOŚĆ: każdy rodzaj aktywności bieg, marszobieg na dystansie do wyboru 5 km albo 10 km, 

marsz z kijkami lub bez na dystansie 5 km. 

 

JAK TO ZROBIMY :-) 

* spotkania zawsze wieczorami w tygodniu (wtorki), aby nie kolidować z weekendowymi startami 

oraz treningami grup biegowych, 

* zawsze bezpłatnie na zasadzie wolontariatu lub z dodatkami jak się uda pozyskać pomocnych 

sponsorów, 

* okazja na spotkanie towarzyskie, aktywny trening lub dla chętnych możliwość pościgania się, 

* z amatorskim ale profesjonalnie wykonanym pomiarem czasu, 

* dwa dystanse biegowe 5 i 10 km na pętli 5 kilometrowej, jeden dystans NW 5 km,  

* w związku z obowiązującym Rozporządzeniem tym razem bez bufetu na mecie, 

* wyniki publikowane na drugi dzień na profilu (w Grand Prix zaliczane do klasyfikacji ogólnej) 

* zamiast tokenów wprowadzamy wielorazowe numery startowe,  

* atmosfera jak zawsze w u Nas – pewna :-),  

 

TERMIN: Spotykamy się we wtorek - 16 czerwca, 7 lipca, 4 sierpnia, 25 sierpnia, 8 września, 22 

września, 6 października, 20 października, 3 listopada, 8 grudnia 

 

MIEJSCE: Bolechowo, ścieżka pieszo-rowerowa w kierunku obwodnicy skrzyżowanie ul. Obornickiej i 

Przemysłowej 

 

PARKING: przy ul. Przemysłowej koło Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w 

Bolechowie (bardzo prosimy parkować w wyznaczonym miejscu nie utrudniając wyjazdu m.in. Straży 

Pożarnej) 

 

START: spotkanie biegowe zaczniemy o 19:30,  

 

ODPŁATNOŚĆ: Spotkania są bezpłatne.  



 

REJESTRACJA: Do czasu ograniczeń startujących będziemy Was prosić o zgłoszenia udziału !!! 

 

POMIAR CZASU: Bez chipów, bez firm ale z profesjonalnie przygotowanym i dokładnym pomiarem 

czasu. Wynik podamy na podstawie numeru startowego który zostanie spisany na mecie. 

Prosimy nie przekazywać numerów startowych innym osobom !!! 

 

META: Nie martw się czekamy na każdego na mecie, nawet jeżeli pokonanie dystansu zajmuje Ci 

dużo czasu. Będziemy starali się aby zawsze była osoba tzw. miotła oczywiście jeżeli znajdzie się 

wolontariusz 

 

NA MECIE: Weźcie swoje napoje, a po ukończeniu nie grupujcie się !!! 

 

WYNIKI: wyniki publikowane na drugi dzień na profilu (może z czasem jak się spotkania przyjmą 

klasyfikacja ogólna), będziemy je oczywiście korygować pod względem chociażby literówek. 

 

UWAGA: dni kalendarzowo są już dłuższe, więc czołówki tym razem nie obowiązkowe. 

 

Spotkania odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne. Uczestnicząc w spotkaniu i 

podając swoje dane na mecie wyrażasz zgodę na publikację wyników oraz zdjęć wykonanych podczas 

spotkań. Konieczne jest używanie latarki lub czołówki. Uczestnik startuje wyłącznie na własną 

odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że 

udział w spotkaniu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie 

wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Uczestnik 

rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w spotkaniu i 

dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

Młodzież poniżej 18 roku życia może wziąć udział przy opiece i za zgodą rodzica/opiekuna. 


