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 Szanowne Panie, Szanowni Panowie,

…a właściwie Koleżanki i Koledzy, ponieważ tak zwykli-
śmy się do siebie zwracać wśród biegaczy. Jest mi niezmiernie 
miło, że przyjęliście zaproszenie do udziału w jubileuszo-
wym 5. biegu 10 km Szpot Swarzędz. Biegu, który jest jedną 
z największych imprez ulicznych na dystansie 10 kilometrów 
w Wielkopolsce. Wasz bardzo liczny udział, to z jednej strony dowód 
dobrej organizacji poprzednich imprez, z drugiej dowód uznania dla 
wysiłku jaki wkładamy w uatrakcyjnienie imprezy.

Wspólnie z Miastem i Gminą Swarzędz oraz naszymi Part-
nerami przez cały rok pracowaliśmy nad tym, aby niedziela 
8 maja 2016 roku była prawdziwym świętem biegów długo-
dystansowych. Dobre miejsce startu, bardzo szybka trasa, 
a wszystko po to, by umożliwić wspaniałą zabawę i uzyskanie wyni-
ków na miarę nowych rekordów życiowych.

Już dziś chcemy Was serdecznie zaprosić do udziału
w I Półmaratonie Szpot Swarzędz, który odbędzie się 
25 września tego roku. Jest nam również niezmiernie miło 
móc powitać wszystkich chętnych w Klubie Ludzi Aktywnych 
Sportowo. To także nasza mała cegiełka w integrowaniu społeczności sportowej, nie tylko mieszkańców miasta 
i gminy Swarzędz.

Trzymacie w rękach Vademecum 5. biegu 10 km Szpot Swarzędz zawierające wszystkie najważniejsze 
informacje o imprezie, wydarzeniach towarzyszących, plany sytuacyjne, plan trasy. W trosce o Waszą 
wygodę i bezpieczeństwo pracuje przy obsłudze kilkaset osób – policjantów, strażników miejskich, ratow-
ników medycznych, agentów ochrony, wolontariuszy. Podziękujcie im na starcie, trasie i mecie kciukiem 
uniesionym ku górze.

Zachęcam gorąco do skorzystania z wielu atrakcji pozasportowych, jakie przygotowaliśmy dla wszystkich 
w ramach Wielkiego Pikniku na terenach wokół pływalni „Wodny Raj”. Zapraszam do aktywnego 
udziału w aukcji prac dziecięcych, z której całkowity dochód po raz kolejny przekażemy na dalsze leczenie 
7,5 -letniej Nikoli Kubiak ze Swarzędza, która od 5 lat walczy z nowotworem złośliwym.

Życzę wszystkim szczęścia w losowaniu nagrody głównej – samochodu Opel Karl. Powodzenia!  
    

      Ze sportowym pozdrowieniem

      Ireneusz Szpot
      
      ze Współpracownikami
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 Szanowni Państwo!

 Chyba dla wszystkich jest dziś oczywiste, że dobrze dobrana
aktywność fi zyczna przekłada się bezpośrednio na stan naszego zdro-
wia. W Swarzędzu robimy wiele, aby tę aktywność ułatwiać. Mamy 
coraz więcej terenów sportowych, boisk, ścieżek pieszo-rowerowych, 
zorganizowanych miejsc rekreacyjnych, a także imprez sporto-
wych i rekreacyjnych. Ogromnym powodzeniem cieszą się gminne 
rajdy rowerowe, biegi, marsze nordic walking, turnieje sportowe. 
W pełni zasługujemy na corocznie przyznawany nam tytuł 
„Sportowej Gminy”. Nie zapominamy także o intensywnym 
wspieraniu klubów sportowych i młodych sportowców – regularnie 
przyznajemy dotacje, nagrody i stypendia sportowe.

Jednym z najważniejszych swarzędzkich wydarzeń sportowych 
jest Bieg „10 km Szpot Swarzędz”, w tym roku zorganizowany 
już po raz piąty. Znakomita inicjatywa fi rmy Szpot, wsparta dobrą 
współpracą z władzami samorządowymi, procentuje doskonale 
zorganizowaną imprezą sportową. Majowy bieg gromadzi tysiące 
uczestników z całej Polski i zagranicy. Są wśród nich amatorzy 
i zawodowcy, wszyscy połączeni wspólną pasją, radością 
wynikającą z pokonywania własnych słabości. Bieganie to niezwykle 
popularny sport – w Swarzędzu podziwiamy seniorów, młodzież, osoby niepełnosprawne. To wielka radość 
witać w naszej gminie wszystkich zawodników, wspierać ich, dopingować na całej trasie! 

Właśnie o ten doping, życzliwość, a także wyrozumiałość dla pewnych ograniczeń, wynikających z organizacji biegu, 
serdecznie proszę wszystkich mieszkańców! Uczestnikom biegu życzę zaś siły, wytrwałości oraz sukcesu – tego na 
podium i tego tylko we własnej ocenie!

      

      Marian Szkudlarek

      Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
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PRZED BIEGIEMPRZED BIEGIEM

Odbiór pakietów
Pakiety startowe będą wydawane w Biurze Zawodów: hala sportowa, ul. Św. Marcin 1 w Swarzędzu.

7.05.2016 r. (sobota)  w godz. 12.00 – 21.00

8.05.2016 r. (niedziela)  w godz. 06.30 – 09.30

UWAGA!
Prosimy o odbiór pakietów startowych w sobotę 7 maja, by usprawnić pracę Biura 
Zawodów w dniu biegu.

Bezpłatny nocleg
Organizator przygotował bezpłatny nocleg z 7 na 8 maja 2016 r. (od godziny 21.00) na 
terenie Pływalni „Wodny Raj” w Swarzędzu, ul. Kosynierów 1.

Organizator nie zapewnia materacy ani śpiworów.

EXPO
Hala sportowa, ul. Św. Marcin 1 w Swarzędzu:

7.05.2016 r. (sobota)  w godz. 12.00 – 21.00

8.05.2016 r. (niedziela)  w godz. 6.30 – 10.30

Plac przed budynkiem Pływalni „Wodny Raj” ul. Kosynierów 1, w Swarzędzu:

8.05.2016 r. (niedziela)  w godz. 11.00 – 15.00 

Dojazd komunikacją miejską / podmiejską
Z Poznania (przystanek początkowy Rondo Śródka) do Swarzędza można dojechać 
autobusami komunikacji miejskiej Swarzędz, linie 401 i 405. Informacje na temat 
rozkładu jazdy wraz z trasami linii autobusowych można znaleźć na stronie www.swarzedz.pl 
Prosimy o dokładne sprawdzenie aktualnego rozkładu jazdy przed planowaną podróżą.

Od zeszłego roku w dniu biegu biegacze mogą bezpłatnie skorzystać ze swarzędzkiej 
komunikacji miejskiej na podstawie numeru startowego. Inicjatywa Organizatora spotkała 
się z pełną aprobatą Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Mariana Szkudlarka.

Zachęcamy do przyjazdu do Swarzędza z Poznania komunikacją miejską. Unikniemy tłoku 
na parkingach. 

EXPO

INFORMATOR
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W DNIU BIEGUW DNIU BIEGU

Parkingi
Parkingi zlokalizowane są przy:

- ul. Św. Marcin/Strzelecka, 

- ul. Zamkowa (przy Targowisku), 

- ul. Cmentarna (przy Cmentarzu). 

Parkingi są bezpłatne i niestrzeżone.

Szatnie, depozyty
Szatnie i depozyty znajdują się: 

- w hali sportowej przy ul. Św. Marcin 1 – numery startowe od 1 do 2100

- w budynku Pływalni „Wodny Raj” ul. Kosynierów 1 – numery startowe od 2101 do 4000

Szatnie i depozyty będą czynne w dniu Biegu od godziny 7.00.

Do torby z rzeczami obsługa Biegu przymocuje specjalny pasek z numerem startowym.

Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. 

Zagubienie numeru startowego zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby 

przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w strefi e startu.
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START

Plan godzinowy 8.05.2016 r.
10.00 – start Biegu VIP-ów na dystansie ok. 300 metrów

10.30 – start biegu głównego

12.00 – zakończenie biegu, zamknięcie trasy

12.10 – biegi dziecięce na stadionie miejskim

13.00 – rozpoczęcie ceremonii dekoracji

ok. 14.00 – aukcja prac na rzecz Nikoli Kubiak

ok. 14.30 – losowanie nagrody głównej: samochodu marki Opel Karl, skutera oraz 5 rowerów
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Strefy

Toalety
Toalety znajdują się:

- w hali sportowej przy ul. Św. Marcin 1,

- obok hali sportowej przy ul. Św. Marcin 1 (ToiToi),

- w budynku Pływalni „Wodny Raj”, ul. Kosynierów 1, 

- na parkingu przy ulicy Cieszkowskiego, w pobliżu startu (ToiToi).

Strefy czasowe
Chcemy zapewnić biegaczom komfort na linii startu. Do wyboru są strefy przydzielone

zgodnie z najlepszym osiągniętym przez biegacza czasie na 10 km. Przypominamy, 

że czas jest liczony netto od momentu. minięcia linii startu. Tylko pierwsza 50-tka 

zawodników klasyfi kowana jest wg czasu brutto. 

Kolejność stref od linii startu:

Strefa A – Elita, zaproszeni biegacze, zawodnicy walczący o zwycięstwo

Strefa B – zawodnicy z czasami < 40 minut

Strefa C – zawodnicy z czasami < 50 minut

Strefa D – zawodnicy z czasami < 60 minut

Strefa E – debiutanci

Zawodnicy proszeni są o ustawianie się w swoich strefach.

Pacemakerzy
Specjalnie oznaczeni zawodnicy (koszulki i baloniki) poprowadzą na poszczególne czasy:

- poniżej 40 minut

- poniżej 45 minut

- poniżej 50 minut

- poniżej 60 minut.

Bufet na trasie
Strefa bufetu będzie się znajdował przed 5 kilometrem trasy - na odcinku około 300 metrów 
po obydwu stronach ulicy. W bufecie będzie można skorzystać z wody mineralnej.

CIESZKOWSKIEGO

ul. CIESZKOWSKIEGO

godz. 10:30
Start biegu
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PO BIEGUPO BIEGU

Wyniki biegu
Nieofi cjalne wyniki Biegu zostaną zamieszczone na stronie www.biegi.szpot.pl oraz 
wywieszone w pobliżu budynku Pływalni „Wodny Raj” przy ul. Kosynierów 1. Każdy, kto ukoń-
czy Bieg w limicie czasu, otrzyma smsa z wynikiem wygenerowanym przez Plus Timing.

Ofi cjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie www.biegi.szpot.pl w terminie 
do 3 dni po zakończeniu biegu.

Strefa odżywiania na mecie
Wszyscy uczestnicy biegu mogą po biegu skorzystać:

- z zimnego napoju (woda mineralna)

- z posiłku wydawanego na podstawie kuponu żywieniowego otrzymanego przy odbiorze

  pakietu startowego

Strefa odświeżania na mecie
Wszyscy uczestnicy biegu mogą po zakończeniu biegu bezpłatnie skorzystać z masaży oraz 
natrysków. Natryski znajdują się:

- w hali sportowej przy ul. Św. Marcin 1,

- w budynku Pływalni „Wodny Raj” przy ul. Kosynierów 1, 

- w budynku klubowym przy ul. Św. Marcin 1 (wejście od strony boiska, gdzie będą wręczane medale).

Organizator przewiduje także 14 stanowisk do bezpłatnego masażu.

Foto
Podczas biegu od startu poprzez każdy kilometr aż, po metę wydarzenie będzie rejestrowało 
8 fotografów. Pełne galerie zdjęć udostępnimy na stronie www.biegi.szpot.pl 
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Koszulki techniczne z logo Biegu
W związku z 5. edycją biegu przygotowaliśmy koszulki techniczne 

renomowanej fi rmy LUANVI z logo Biegu. Koszulki będą do nabycia 

w promocyjnej cenie 25 zł:

- 7 maja w Biurze Zawodów przy ul. Św. Marcin 1.

- 8 maja w Biurze Zawodów oraz podczas Wielkiego Pikniku 

  przy pływalni

UWAGA ! Liczba koszulek jest ograniczona !

Dodatkowe informacje
Zabezpieczenie medyczne: bieg obsługiwać będą karetki pogotowia wspierane dodatkowo na każdym 

kilometrze przez ratowników drogowych. Na mecie biegu zorganizowany będzie szpital polowy.

Na II piętrze Pływalni „Wodny Raj” znajduje się barek, w którym można wypić kawę oraz zjeść 

jedno z kilkunastu dań serwowanych na miejscu. Zapraszamy!
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Po zorganizowaniu 5. edycji Biegu 10 km Szpot Swarzędz przyszedł czas na kolejne wyzwanie! 

W niedzielę 25 września 2016 r. organizujemy I Półmaraton Szpot Swarzędz. Co zapewniamy? Szybką 

i płaską trasę z atestem, która sprzyja biciu „życiówek”. To dobry sprawdzian przed poznańskim maratonem.

Wśród wszystkich biegaczek i biegaczy, którzy ukończą półmaraton, zgodnie z regulaminem, odbędzie 

się konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Limit uczestników wynosi 1000 osób.

Zapisy i szczegóły na stronie www.biegi.szpot.pl 

Zapraszamy do udziału w naszym półmaratonie!

25.09.2016

Półm araton 
Szpot            Swarzędz

I PÓŁMARATON 
SZPOT SWARZĘDZ
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#KLASzpot Swarzędz  

czyli Klub Ludzi Aktywnych Sportowo

Mamy dla Was propozycję nie do odrzucenia! Zapraszamy do naszego Klubu miłośników 
biegania, triathlonu i kolarstwa - nie tylko ze Swarzędza, ale z całej aglomeracji poznańskiej.

Jeśli potrzebujesz wsparcia doświadczonych trenerów, towarzystwa innych pasjonatów lub 
po prostu brakuje Ci motywacji do treningów – wstąp do naszego Klubu! Pomożemy Tobie 
postawić pierwsze kroki, podzielimy się fachową wiedzą oraz podpowiemy jak trenować, by osią-
gać lepsze wyniki. Wspólnie też wyjedziemy na zawody i obozy sportowe. 

Deklaracje członkowskie można otrzymać w stoisku Organizatora:

7 maja 2016 r. – w Biurze Zawodów – hala sportowa

8 maja 2016 r. – w Biurze Zawodów oraz podczas Wielkiego Pikniku przy pływalni

W czerwcu 2016 dla osób zainteresowanych zorganizujemy spotkanie.

Więcej informacji na www.biegi.szpot.pl, tel. +48 609 442 102

Zapraszamy!

KLUB LUDZI 
AKTYWNYCH SPORTOWO!
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