INFORMATOR
PRZED BIEGIEM
Odbiór pakietów
Pakiety startowe do odbioru w Biurze Zawodów: biały namiot przy pływalni „Wodny Raj”
w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1.
21.04.2018 r. (sobota)

w godz. 13.00 – 20.00

22.04.2018 r. (niedziela)

w godz. 06.30 – 09.30

UWAGA!
Prosimy o odbiór pakietów startowych w sobotę 21 kwietnia, by usprawnić pracę Biura
Zawodów w dniu biegu.

Bezpłatny nocleg
Organizator przygotował bezpłatny nocleg z 21 na 22 kwietnia 2018 r. (od godziny 21.00) na terenie
Pływalni „Wodny Raj” w Swarzędzu. Miejsce przygotowane dla osób wcześniej zgłoszonych.
Organizator nie zapewnia materacy ani śpiworów.

EXPO
Parking Pływalni „Wodny Raj” w Swarzędzu.
21.04.2018 r. (sobota)

w godz. 13.00 – 20.00

22.04.2018 r. (niedziela)

w godz. 10.30 – 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 kilku lat 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.

W DNIU BIEGU
Parkingi
Parkingi zlokalizowane są przy:
- ul. Św. Marcin/Strzelecka,
- ul. Św. Marcin (przy hali sportowej)
- ul. Zamkowa (przy Targowisku),
- ul. Cmentarna (przy Cmentarzu),
- ul. Cieszkowskiego 39 (przy Tesco),
- ul. Polna (przy Lidl/Kauﬂand)
Parkingi są bezpłatne i niestrzeżone.

Szatnie, depozyty
Szatnie i depozyty znajdują się w budynku Pływalni „Wodny Raj” ul. Kosynierów 1 i będą czynne
w dniu Biegu od godziny 6:30.
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 streﬁe startu.

Plan godzinowy 22.04.2018 r.
10.00 – start Biegu VIP-ów na dystansie ok. 380 metrów
10.10 – występ MEZO, który będzie zagrzewał do startu
10.30 – start Biegu Głównego
12.00 – zakończenie biegu, zamknięcie trasy
13.00 – rozpoczęcie ceremonii dekoracji
ok. 14.00 – aukcja na rzecz Nikoli Kubiak
ok. 14.30 – losowanie nagrody głównej: samochodu marki Hyundai i10

Toalety
Toalety znajdują się:
- strefa startu,
- strefa mety,
- okolice 5 km.

Strefy czasowe
Chcemy zapewnić biegaczom komfort na linii startu. Do wyboru są strefy przydzielone
zgodnie z najlepszym osiągniętym przez biegacza czasem na 10 km. Przypominamy,
że czas jest liczony netto od momentu minięcia linii startu. Tylko pierwsza 50-tka
zawodników klasyﬁkowana jest wg czasu brutto.
Kolejność stref od linii startu:
Strefa A – zaproszeni goście i zawodnicy legitymujący się czasem poniżej 35 minut
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.
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Pacemakerzy
Specjalnie oznaczeni zawodnicy (ﬂagi) poprowadzą na poszczególne czasy:
- poniżej 45 minut
- poniżej 50 minut
- poniżej 55 minut
- poniżej 60 minut.

Bufet na trasie
Bufet na trasie zlokalizowany będzie w okolicy 5 kilometra - na odcinku około 300 metrów
po obydwu stronach ulicy. W bufecie będzie można skorzystać z wody niegazowanej
w butelkach. 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.
Nie zastosowanie się do powyższej, przyjaznej środowisku zasady może spowodować dyskwaliﬁkację.
Strefy zrzutu znajdują się na odcinku 100 m za punktem odżywczym.
Każda strefa zrzutu będzie zakończona dużym kartonem, do którego można wrzucać śmieci.

PO BIEGU
Wyniki biegu
Nieoﬁcjalne wyniki Biegu zostaną zamieszczone na stronie www.biegi.szpot.pl oraz
wywieszone 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.
Oﬁcjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie www.biegi.szpot.pl w terminie
do 3 dni po zakończeniu biegu.

Strefa odżywiania na mecie
Wszyscy zawodnicy 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 budynku Pływalni „Wodny Raj” przy ul. Kosynierów 1.
Organizator przewiduje także stanowiska do bezpłatnego masażu.
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1. Biuro Zawodów (biały namiot).
2. Linia mety.
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Foto
Bieg będzie rejestrowany przez fotografów oraz telewizję. Pełne galerie udostępnimy na stronie www.biegi.szpot.pl

Dodatkowe informacje
Zabezpieczenie medyczne: bieg obsługiwać będą karetki pogotowia wspierane dodatkowo przez
ratowników medycznych. Na mecie biegu zorganizowany będzie szpital polowy.
Na II piętrze pływalni „Wodny Raj” znajduje się barek, w którym można odpłatnie nabyć jedzenie
i napoje.
W dniach 21 i 22 kwietnia na terenie EXPO:
- będą odbywać się cykliczne pokazy sprzętu ratownictwa medycznego wraz z pokazem
udzielania pierwszej pomocy
- będzie można skorzystać z porad psychologa z zakresu uzależnień
- będzie stoisko z alko i narkogoglami – na którym będzie można je założyć „na własne nosy”
i przekonać się jak widzi osoba nietrzeźwa oraz będąca pod wpływem narkotyków
- będzie dostępny plac rozrywki dla dzieci
Szczegółowe informacje będzie można uzyskać w Biurze Zawodów.
Zapraszamy!

III PÓŁMARATON
SZPOT SWARZĘDZ
50% MARATONU, 100% SATYSFAKCJI
Po zakończeniu 7. Biegu 10 km Szpot Swarzędz przygotowujemy się do organizacji kolejnego święta biegowego. W niedzielę 9 września 2018 r. wystartuje III Półmaraton Szpot Swarzędz.
Co zapewniamy? Szybką i płaską trasę z atestem, która sprzyja biciu „życiówek”, miłą atmosferę
i dobrą zabawę. To dobry sprawdzian przed poznańskim maratonem. Do wielu spośród wszystkich biegaczek i biegaczy, którzy ukończą półmaraton traﬁą cenne nagrody.
Limit uczestników wynosi 1 500 osób.
Zapisy i szczegóły na stronie www.biegi.szpot.pl
Zapraszamy do udziału w naszym półmaratonie!

KLUB LUDZI
AKTYWNYCH SPORTOWO!
#KLASSzpot Swarzędz
czyli Klub Ludzi Aktywnych Sportowo Szpot Swarzędz
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 osiągać lepsze wyniki. Wspólnie też
wyjedziemy na zawody i obozy sportowe.
Więcej informacji na www.biegi.szpot.pl,
Napisz do nas: klub@szpot.pl

Poradnik dla rodziców, Wydawnictwo Edukacyjne Remedium Fundacja ETOH)

Postaw na Ǐycie BEZ UZALEE/EF
Alkohol – najczĊstsza uĪywka
Alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną zarówno wĞUyd máodzieĪy
szkolnej, jak i dorosáej czĊĞci spoáeczeĔstwa. Próby picia ma za sobą 83,8% gimnazjalistów z klas
trzecich i 95,8% uczniów drugich klas szkóá ponadgimnazjalnych.
(Za: Janusz Sierosáawski: UĪywanie alkoholu i narkotyków przez máodzieĪ szkolną – Raport z ogólnopolskich
badaĔ ankietowych zrealizowanych w 2015 r. – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziaáania Narkomanii PaĔstwowa
Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Instytut Psychiatrii i Neurologii)

SpoĪywanie alkoholu przez máodzieĪ a zachowania problemowe
Alkohol bardzo czĊsto postrzegany jest jako przyczyna róĪnorodnych zachowaĔ problemowych
máodzieĪy. Warto jednak zdawaü sobie sprawĊ, Īe bezpRĞUednim powodem ich wystąpienia są czynniki
ryzyka związane ze stylem Īycia i zachowaniami przejawianymi przez najbliĪsze otoczenie máodego
czáowieka.
Gáówne czynniki ryzyka to:
 sáaba wiĊĨ z rodziną, w tym brak bliskoĞci pomiĊdzy rodzicami i dzieümi, brak stawiania dziecku
jasnych oczekiwaĔ, brak jasnych reguá postĊpowania, niekonsekwencja, brak rygorów lub zbyt
rygorystyczne wychowanie, wysoki poziom konfliktów w rodzinie,
 tolerancja rodziców wobec uĪywania przez dzieci alkoholu, negatywne wzorce picia przejmowane
od rodziców (gdy rodzice upijają siĊ, relaksują i bawią tylko przy alkoholu),
 niepowodzenia szkolne,
 sáaba wiĊĨ ze szkoáą, instytucjami religijnymi,
 przynaleĪnRĞü do „problemowych” grup rówieĞniczych,
 widoczna aprobata rówieĞników i dorosáych dla zachowaĔ problemowych.
Co waĪne, dziĊki ksztaátowaniu i wzmacnianiu pozytywnych wiĊzi spoáecznych, postaw i innych cech
osobowoĞci moĪna w ogóle nie dopuĞciü lub wyeliminowaü niepoĪądane spoáecznie zachowania,
a przede wszystkim potrzebĊ picia alkoholu. Sprzyjają temu sytuacje okreĞOane jako czynniki
chroniące.
Czynniki chroniące:
 silna wiĊĨ z rodzicami, wsparcie rodzinne udzielane dziecku, siáa rodziny (spójnoĞü, zasoby
rodziny), jasne i zdecydowane postawy rodziców negujące picie alkoholu przez dorastające dzieci,
kontrola zachowaĔ (bezpoĞUednia poprzez egzekwowanie reguá, jak i pRĞUednia – oparta na
perswazji),
 zainteresowanie nauką szkolną,
 czynne uczestnictwo w Īyciu szkoáy, instytucji prospoáecznych, regularne praktyki religijne,
 brak akceptacji dla zachowaĔ odbiegających od norm spoáecznych, poszanowanie prawa, norm,
wartRĞci i autorytetów spoáecznych, hobby.
Jak áatwo zauwaĪyü to sami dRURĞOL w duĪej mierze decydują o tym jakie miejsce i rolĊ odegra alkohol
i inneĞUodki psychoaktywne w Īyciu máodego czáowieka.

Rodzina i dobre relacje z rodzicami/opiekunami są bardzo istotne w przygotowaniu dziecka do wejĞcia
w czas dojrzewania i konstruktywnego przeĪycia tego okresu. JeĪeli ostrzegamy dziecko, Īe picie
alkoholu jest niebezpieczne i mówimy mu jak szkodliwe jest jego naduĪywanie, a sami siĊ upijamy, to
wyraĨnie pokazujemy, Īe normą jest mówienie jednego, a robienie czegRĞzupeánie innego.
(Za: Mirosáawa Wieczorek-Stachowicz: Co zrobiü, aby nasze dzieci nie siĊgaáy po alkohol? –
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