
Szanowni Państwo,
Uczestnicy I Rajdu Nordic Walking na Hrobaczą Łąkę

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

ODBIÓR PAKIETOW STARTOWYCH
Miejsce i godziny pracy biura zawodów: 
Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach - sobota 7:30-9:30 (pl. Ks. Kochaja 1) 
Biuro zawodów znajduje się na pierwszym piętrze w kawiarni. Dojście do biura zawodów będzie 
oznakowane. W kolejce po odbiór pakietu startowego ustawiamy się z wypełnionym 
oświadczeniem dostępnym w biurze zawodów.
Nie ma możliwości już zmian na liście startowej. W pakietach startowych znajduje się numer 
startowy z naklejonym chipem. Prosimy przymocować numer z przodu za pomocą agrawek.

DOJAZD i PARKINGI
W związku z utrudnionym dojazdem do Kóz od strony Bielska-Białej, prosimy o wcześniejszy 
wyjazd na nasze zawody, aby bez pośpiechu odebrać pakiet i przygotować się do zawodów.

Miejsca parkingowe – prosimy parkować przy ul. Cmentarnej w Kozach, blisko biura zawodów.

DEPOZYT 
Będzie można pozostawić rzeczy w depozycie, które będzie można odebrać na mecie, przy 
Schronisku na Hrobaczej Łące. Oznakowane auto (DEPOZYT) będzie znajdowało się na Placu 
Targowym w Kozach (rzeczy można pozostawić najpóźniej do godziny 9:50). 
Numery z worków depozytowych biorą udział w losowaniu nagród. Po odebraniu depozytu trzeba 
otrzymany numer wrzucić do oznaczonej puszki.

Mapka sytuacyjna znajduje się na stronie www.bnhl.pl i w biurze zawodów.

MIEJSCE STARTU
Zawodnicy Nordic Walking startują z pod szlabanu na końcu ul. Beskidzkiej.
Parking przy szlabanie jest nie dostępny dlatego prosimy na start udać się pieszo.
Dojście z biura zawodów/Placu Targowego na start Nordic Walking zajmuje około 20-30 minut. 
Proponujemy przejście na start bezpośrednio po rozgrzewce, która odbędzie się o 9:30 na Placu 
Targowym.
Start Nordic Walking odbywa się po przebiegnięciu ostatniego biegacza - o 10:30. Zawodnicy przed
startem zostaną przeliczeni na starcie przez obsługę. Zawodnicy startują na wyraźny sygnał startera.

TRASA RAJDU
Długość trasy rajdu: ok. 3,5 km, przewyższenie: ok. 350m.
Trasa rajdu szlakiem żółtym na Hrobaczą Łąkę. Trasa będzie oznakowana dodatkowo taśmami. 
Będą oznaczone kilometry. Dokładana mapa trasy znajduje się na stronie www.bnhl.pl.
Start: koniec ul. Beskidzkiej w Kozach, pod szlabanem
Meta: Szczyt Hrobaczej Łąki (828 m n.p.m.). Prosimy o przestrzeganie zasad fair-play.

META
Miejsce mety będzie oznakowane i wspólne dla biegaczy oraz startujących w Rajdzie NW. Na 
mecie będzie poczęstunek regeneracyjny na podstawie numeru startowego. 

DEKORACJA
Dekoracja odbędzie obok schroniska około 13:30 – dokładna godzina będzie wywieszona na tablicy
informacyjnej przy mecie.

http://www.bnhl.pl/


TELEFON ALARMOWY
Telefon alarmowy znajduje się na numerze startowym (516 002 118). Prosimy używać wyłącznie w
nagłych wypadkach.

POWRÓT
Organizator nie zapewnia powrotu na start i do miejsc parkingowych. Proponowane zejście z 
Hrobaczej Łąki to szlak żółty prowadzący do centrum Kóz. 

REGULAMIN
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zawodów, który jest dostępny na www oraz w biurze 
zawodów.

Pozdrawiamy!

Życzymy wielu wrażeń i przyjemnej soboty na Hrobaczej Łące w Kozach.


