
INFORMATOR  

DLA STARTUJĄCYCH 



Scenariusz imprezy 
 

Plac Teatralny i Most Staromiejski 
22/04/2018 

 
13.00 – wydawanie pakietów startowych  
oraz przyjmowanie bagaży do depozytu 
14.30 – rozgrzewka 
15.00 – start do biegu  
15.20 – pierwsi zawodnicy docierają na metę  
15.40 – ostatni zawodnicy docierają na metę 
16.00 – wręczenie nagród 
16.30 – zakończenie  



Wydawanie pakietów  
 
 
 

Środa 18/04/2018 
9:00 – 18:00 

 
Czwartek 19/04/2018 

9:00 – 18:00 
 

Piątek 20/04/2018 
9:00 – 18:00 

 
 

 
 
 

ul. Jezuicka 2 
 
 



Trasa 
 

 
 
 

Most Staromiejski – Focha – 
Warmińskiego – Dworcowa – 

Most Jagiełły (ścieżka rowerowa) 
– Bulwary nad Brdą (chodnik i 
ścieżka rowerowa) – Urocza –  
Św. Floriana – Bernardyńska 
(chodnik) – Tereny zielone          

przy UTP (alejki parkowe) – 
Bulwary nad Brdą (ścieżki 
spacerowe) – Grodzka –           

Przy Zamczysku – Magdzińskiego 
– Podwale – Długa – Przyrzecze – 
Farna – Malczewskiego – Grodzka 

– Most Staromiejski 

 



Zabezpieczenie medyczne 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Nad Waszym bezpieczeństwem  
czuwać będzie karetka  

na pl. Teatralnym oraz trzy  
ratownicze patrole rowerowe  
poruszające się wzdłuż trasy. 

 
O pomoc możecie poprosić 

 także funkcjonariuszy 
 służby informacyjnej 

 i porządkowej.  
 
 
 



Dojazd na start 
 

 
 
 

Start biegu zlokalizowany 
jest w ścisłym centrum 
Miasta. Bardzo łatwo 

dojechać tu tramwajem. 
Wystarczy wybrać linię 

jadącą przez ul. Focha lub 
przez ul. Gdańską. 

Dodatkowo stacja roweru 
miejskiego znajduje się u 

zbiegu ul. Focha i ul. 
Mostowej – bardzo blisko 

startu. 



Parkingi 

W niedzielę nie obowiązują opłaty w ramach Strefy Płatnego 
Parkowania. Należy jednak pamiętać, że w strefie dostępna jest 
ograniczona ilość miejsc, które na pewno bardzo szybko będą się 
zapełniać. Najbliżej linii startu zlokalizowany jest prywatny płatny 
parking z wjazdem od ul. Karmelickiej. 500 metrów (6 minut spaceru) 
dzieli pl. Teatralny od wielopoziomowego prywatnego parkingu przy ul. 
Pod Blankami. Być może warto rozważyć pozostawienie auta na parkingu 
Bydgoskiego Centrum Finansowego (300 m do linii startu) – wjazd od ul. 
Parkowej. 



Pakiety startowe 

Przed biegiem otrzymacie koszulkę 
techniczną, czujnik pomiarowy, numer 
startowy, kupon gastronomiczny.  
 
Na mecie zapraszamy pod atrakcyjne 
medale i słodki urodzinowy 
poczęstunek.  



Nagrody 

KOBIETY:  
I miejsce – 300 zł 
II miejsce – 200 zł 
III miejsce – 100 zł 

MĘŻCZYŹNI:  
I miejsce – 300 zł 
II miejsce – 200 zł 
III miejsce – 100 zł 

Vouchery do sklepu sportowego 



www.aktywna.bydgoszcz.pl 
Facebook – aktywnabydgoszczpl 

www.bydgoszcz.pl   


