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 Szanowni Państwo,

Szanowne Koleżanki i Koledzy, bowiem tak w środowisku biegaczy zwracamy się do siebie. 
Serdecznie witamy Was na drugim w niemal 380-letniej historii Swarzędza biegu 
półmaratońskim. Biegu, który jest jednym z półmaratonów rozgrywanych w ramach 
Grand Prix Wielkopolski.

Za nami już sześć edycji znanego tysiącom biegaczy biegu 10 km Szpot Swarzędz
i z ogromną przyjemnościa rozwijamy nasz kolejny długofalowy projekt biegowy, czyli 
Półmaraton Szpot Swarzędz. Dziękujemy serdecznie za przyjęcie zaproszenia i ufa-
my, że nasze wysiłki przełożą się – podobnie jak przed rokiem - na bardzo dobrą 
organizację, wspaniały doping i równie dobre wyniki. 

Tak duże wydarzenie nie jest możliwe bez wsparcia wielu partnerów, organizacji 
i lokalnego samorządu. Mamy to szczęście jako organizatorzy, iż od lat nasze aktywno-
ści sportowe wspierane są przez lokalny samorząd oraz patronów honorowych – Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego, Wojewodę Wielkopolskiego i Starostę Poznańskiego.
Obserwujemy z satysfakcją, jak z roku na rok biega coraz więcej mieszkańców naszego 
miasta i gminy.

Trasa drugiego półmaratonu wiedzie zarówno przez centrum Swarzędza, osiedla w po-
łudniowej części miasta, jak i kilka okolicznych wsi. Dobra nawierzchnia oraz płaskie 
ukształtowanie terenu powinny sprzyjać osiąganiu bardzo dobrych rezultatów. 
Tego, a także miłej atmosfery podczas pobytu w naszym mieście, życzymy serdecznie.

Już dzisiaj zapraszamy także gorąco do udziału w kolejnym 7. biegu 10 km Szpot Swarzędz 
22 kwietnia 2018 roku.

Łączymy wyrazy szacunku

    Marian Szkudlarek    Ireneusz Szpot

    Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz          Prezes Zarządu Szpot Sp. z o.o.

Szanowni Państwo

Półm araton 
Szpot            Swarzędz
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Patronat honorowy biegu

Wojewoda Wielkopolski - Zbigniew Hoff mann

Starosta Poznański - Jan Grabkowski 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
Marian Szkudlarek

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak

 Partnerzy

Patronat medialny

NAGRODA GŁÓWNA
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Odbiór pakietów
Pakiety startowe będą odbierane w Biurze Zawodów: namiot przy scenie plenerowej 
Pływalni „Wodny Raj”, ul. Kosynierów 1, Swarzędz:

9.09.2017 r. (sobota)   w godz. 12.00 – 20.00

10.09.2016 r. (niedziela)  w godz. 07.30 – 09.30

UWAGA!

Prosimy o odbiór pakietów startowych w sobotę 9 września, by usprawnić pracę 
Biura Zawodów w dniu biegu.

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.

UWAGA!!!

W niedzielę 10.09.2017 r. odbywa się także wyścig Bike Challenge 2017 i dojazd do 
Swarzędza będzie utrudniony. Proszę wziąć to pod uwagę przy planowaniu przyjazdu, 
start II Półmaratonu Szpot Swarzędz o godz. 10:00. 

Licytacja na rzecz Nikoli
Tradycyjnie już, po zakończeniu ceremonii dekoracji, bę-
dzie miała miejsce licytacja przedmiotów na rzecz dzie-
więcioletniej mieszkanki Swarzędza - Nikoli Kubiak. 
Dziewczynka od ponad 5 lat dzielnie walczy z nowo-
tworem złośliwym. Cena wywoławcza każdego z cen-
nych przedmiotów będzie wynosiła 20 złotych. Całkowi-
ty dochód z licytacji zostanie przekazany na wsparcie 
dalszego jej leczenia. Liczymy na Wasze dobre serca.

PRZED BIEGIEM
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Parking
Parking zlokalizowany jest przy:

- ul. Św. Marcin/Strzelecka 

- ul. Św. Marcin/Kosynierów

- ul. Zamkowa

Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.

Szatnie, depozyty
Szatnie i depozyty znajdują się w budynku Pływalni „Wodny Raj” ul. Kosynierów 1. Szatnie
i depozyty będą czynne w dniu biegu od godziny 7.30.

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

Toalety
Toalety znajdują się:

- na Rynku w Swarzędzu, w pobliżu startu (ToiToi, toaleta publiczna)

- na trasie w okolicy 10km (ToiToi)

- strefa mety, ul. Kosynierów 1, (toalety w budynku pływalni „Wodny Raj”, ToiToi)

- strefa mety (toalety w budynku szatni na stadionie)

W DNIU BIEGU



II PÓŁMARATON SZPOT SWARZĘDZ

Ko
sy

ni
er

ów

Pias
ki

Polna

No
wo

wi
ej
sk
a

Sa
rb
ino
ws
ka

Sa
rb
in
ow

sk
a

Bo
ró
wk
ow
a

Sarbino
wska

Sarbinow
ska

Je
zi
or
o

Sw
ar
zę
dz
ki
e

Sw
ar

zę
dz

kie
Ce

nt
ru

m 
Sp

or
tu

 
i R

ek
re

ac
ji

T
R

A
S

A
 B

IE
G

U

Bu
fe

t I
I

ok
. 1

0 
km

Bu
fe

t I
II

ok
. 1

5 
km

Bu
fe

t I
ok

. 5
 k

m



II PÓŁMARATON SZPOT SWARZĘDZ

Plan godzinowy 10.09.2017 r.
10:00 – start biegu głównego

13:00 – zakończenie biegu, zamknięcie trasy

13:15 – rozpoczęcie ceremonii dekoracji

14:00 – losowanie nagrody głównej

Strefy czasowe
Chcemy zapewnić biegaczom komfort na linii startu. Do wyboru są strefy przydzielone 
zgodnie z najlepszym osiągniętym przez biegacza czasem na 21,097 km. Przypominamy, 
że czas jest liczony netto od momentu minięcia linii startu. Tylko pierwsza 50-tka zawod-
ników 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 < 1 h 20 min
Strefa C – zawodnicy z czasami < 1 h 40 min
Strefa D – zawodnicy z czasami < 2 h

Strefa E – zawodnicy z czasami > 2 h

Zawodnicy proszeni są o ustawianie się w swoich strefach.

Pacemakerzy
Specjalnie oznaczeni zawodnicy (koszulki i baloniki) poprowadzą na poszczególne czasy:
- poniżej 1h 40 min
- poniżej 1h 50 min

- poniżej 2h

Bufet
Strefy bufetu będą znajdowały się w okolicach:
- 5 km - woda 
- 10 km – woda, cukier, czekolada, banany

- 15 km - woda, cukier, czekolada, banany

Wszystkich zawodników obowiązuje zakaz śmiecenia na trasie biegu, w tym celu organizator 
wyznaczył strefy zrzutu, w których będzie można wyrzucić butelki, opakowania po żelkach itp. 
Niezastosowanie się do powyższej, przyjaznej środowisku zasady może spowodować dyskwa-
lifi kację. Strefy zrzutu znajdują się na odcinku 100 m za każdym z punktów odżywczych. Każda 
strefa zrzutu będzie zakończona dużym kartonem do którego również można wrzucać śmieci. 
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Wyniki biegu
Nieofi cjalne wyniki Biegu zostaną zamieszczone na stronie www.biegi.szpot.pl oraz wy-
wieszone w pobliżu budynku Pływalni „Wodny Raj” przy ul. Kosynierów 1. Każdy, kto 
ukończy 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 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 mogą po zakończeniu biegu bezpłatnie skorzystać z natrysków. 
Natryski znajdują się:

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

Foto
Całe wydarzenie będzie rejestrowane przez fotografów. Pełne galerie zdjęć udostępnimy 
na stronie www.biegi.szpot.pl

Dodatkowe informacje
Zabezpieczenie medyczne: bieg obsługiwać będą karetki pogotowia wspierane dodatko-
wo 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!

PO BIEGU
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Nagrody za zajęcie miejsca:
200, 400, 600, 800, 1000 i 1200 (lub ostatni*) – para butów fi rmy Asics
* Ostatni, który ukończy bieg w regulaminowym czasie.

Nagroda Specjalna
Wśród osób, które ukończyły w regulaminowym czasie 6. bieg 10km Szpot Swarzędz 
oraz II Półmaraton Szpot Swarzędz wylosujemy rower marki Romet.

1. Biuro Zawodów (namiot)
2. Linia mety
3. Strefa Finishera 
    - wręczania medali, bufet
4. Toalety, natryski, szatnie
5. Posiłek dla zawodników
6. Ceremonia dekoracji oraz 
    wręczenie nagrody specjalnej
7. Depozyt
8. Szpital polowy

Plan z legendą
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Ponad 15 000 uczestników w zaledwie sześciu edycjach biegu 10 km Szpot Swarzędz, to 
najlepsza wykładnia tego, jak bardzo chcemy uczestniczyć w interesujących, dobrze zorga-
nizowanych i ciekawych pod względem nagród imprezach. 

Już 22 kwietnia 2017 roku podczas 7.biegu 10 km Szpot Swarzędz będziecie fi niszowali na 
bieżni jednego z najpiękniejszych obiektów lekkoatletycznych w Wielkopolsce. Zadbamy 
jak zwykle o dobrą pracę Biura, szybką trasę, ciekawe pakiety startowe i nagrody.

Zapraszamy 22 kwietnia 2018 roku do Swarzędza na 7. bieg 10km Szpot Swarzędz.

7. BIEG 10 KM SZPOT SWARZĘDZ

KLUB LUDZI AKTYWNYCH SPORTOWO 
SZPOT SWARZĘDZ

Zapraszamy do naszego Klubu Ludzi Aktywnych Sportowo - miłośników biegania, 
kolarstwa, pływania i triathlonu - 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 pod-
powiemy jak trenować, by osiągać lepsze wyniki. Wspólnie też wyjedziemy na zawody 
i obozy sportowe.

Bieżące informacje znajdziecie na: www.biegi.szpot.pl

          https://www.facebook.com/KLASSzpotSwarzedz/
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Bieganie na dystansach maratońskich i półmaratońskich, to jedne z najbardziej wymaga-
jących dyscyplin sportowych. Przy tak dużym wysiłku fi zycznym odpowiednie nawodnienie 
organizmu jest kwestią kluczową. Od tego roku zadba o to Cisowianka. 

Cisowianka to naturalna woda mineralna, której skład pozwoli ugasić pragnienie nawet podczas 
dużego wysiłku fi zycznego. Butelkowana w jednym z najnowocześniejszych zakładów butelku-
jących na świecie, z zachowaniem najważniejszych właściwości danych jej przez naturę, będzie 
świetnym wsparciem dla zawodników naszego biegu. 

Na trasie biegu, w punktach nawodnienia, na każdego startującego czekać będą specjalnie 
przygotowane małe butelki - 0,33l. Lekkie i poręczne, świetnie dopasowane do pasa biego-
wego, z którym startuje większość zawodników.

Na mecie na zawodników czekać będą butelki Cisowianki 0,7 l SPORT. Każdy z zawodników 
po ogromnym wysiłku będzie mógł spokojnie wypić odpowiednią ilość orzeźwiającej natural-
nej wody mineralnej. 

Jak widać Cisowianka jest marką w pełni profesjonalną i dzięki posiadaniu szerokiego asorty-
mentu pojemności i rodzajów butelek jest przygotowana na każde, nawet najtrudniejsze, wyzwa-
nie. Dlatego też współpraca Cisowianki z 2 Półmaratonem Szpot Swarzędz jest tak naturalna. 
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