
  
 

PROGRAM WYDARZENIA 

15 maja 2022 (niedziela) 

10.00 – 11.30 – biuro zawodów, odbiór pakietów startowych biegi dzieci 

10.00 – 13.00 – biuro zawodów, odbiór pakietów startowych bieg główny 

 

12.00 – Start biegu dzieci z rocznika 2015 i młodszych (dystans ok. 200m) 

12.15 – Start biegu dzieci z roczników 2010-2014 (dystans ok. 400m) 

12.30 – Start biegu dzieci z roczników 2005-2009 (dystans ok. 1km) 

13.00 – Dekoracja najlepszych w biegach dzieci 

13.30 – Start biegu głównego na dystansie ok. 5 km. Trasa o charakterze przełajowym 

14.15 – Dekoracja zwycięzców biegu głównego 

 

BIURO ZAWODÓW 

 

Biuro zawodów znajdować będzie się na terenie „starej” części kampusu SGGW przy  

ul. Nowoursynowskiej 166. Wejście przy przystanku ZTM „SGGW-Biblioteka”. 

Biuro pracować będzie w następujących godzinach:  

10.00 – 11.30 – biuro zawodów, odbiór pakietów startowych biegi dzieci 

10.00 – 13.00 – biuro zawodów, odbiór pakietów startowych bieg główny 

Podstawą odbioru pakietu startowego jest złożenie czytelnego podpisu na karcie startowej, 

dostępnej w Biurze Zawodów oraz weryfikacja danych na podstawie dokumentu tożsamości.  

W pakiecie startowym znajdziesz numer startowy z chipem, agrafki, gadżet. Pozostałe elementy 

pakietu (medal, wodę, owoc) otrzymasz zaraz za metą.  

UWAGA! Odbiór pakietu startowego możliwy jest osobiście lub na podstawie pisemnego 

upoważnienia osoby, której pakiet jest odbierany! 

 

PARKING 

Organizator nie przewiduje miejsc parkingowych dla uczestników. W okolicy terenu wydarzenia 

znajdują się parkingi w lokalizacjach: https://goo.gl/maps/YymXUzUdimiVyRDQA oraz 

https://goo.gl/maps/sox4NcqHtENGSeyy7 

 

 

https://goo.gl/maps/YymXUzUdimiVyRDQA
https://goo.gl/maps/sox4NcqHtENGSeyy7


  
 

DEPOZYT 

Depozyt zlokalizowany będzie w obok biura zawodów. W depozycie będą dostępne worki,  

w których będzie można zostawić swoje rzeczy. Odbiór rzeczy z depozytu na podstawie numeru 

startowego. Depozyt czynny będzie  w godzinach 9:30-15:00. 

TRASA 

Trasa wytyczona została po kampusie SGGW, przełajowa. Pętla – ok 1,7 km. 

 

DEKORACJE 

13.00 – Dekoracja najlepszych w biegach dzieci 

14.15 – Dekoracja zwycięzców biegu głównego 

Zgodnie z regulaminem wydarzenia nagrodzeni zostaną: zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji 

generalnej kobiet i mężczyzn, miejsc I – III w klasyfikacji SGGW kobiet i mężczyzn oraz 

klasyfikacji Mieszkańców Ursynowa kobiet i mężczyzn. Dodatkowo nagrodzone zostaną dzieci  

z miejsc I-III z poszczególnych dystansów. 

WYNIKI 

Za pomiar czasu odpowiada Data Sport. Wyniki będą dostępne w serwisie operatora pomiaru 

czasu, a także po wydarzeniu na stronie biegu: www.azs.sggw.pl/biegsggw 


