


do zobaczenia na trasie!
Bezpiecznego biegu,



Liczy się dystans

GŁOS ORGANIZATORA

Przed nami 13. edycja Biegnij Warszawo – imprezy, w której wystartować może 
każdy: od zawodnika, biegacza-amatora bardziej lub mniej zaawansowanego, 
po osoby początkujące. Bieg na dystansie 10 kilometrów przeznaczony jest 
właściwie dla wszystkich, którzy prowadzą aktywny tryb życia, co jednak 
nie oznacza, że można w nim wystartować bez przygotowania. Dla osób, które 
nie mają zbyt wiele do czynienia ze sportem lub nie czują się gotowe do biegu, 
zapraszam do aktywnego spędzenia czasu na specjalnie wytyczonej trasie 
Maszeruję-Kibicuję.

W Biegnij Warszawo staramy się pogodzić rywalizację zawodników z tymi, 
którzy biegają dla własnej przyjemności. Dla wielu osób – a wśród nich dla 
mnie – bieganie nie jest ściganiem się do utraty tchu, ale jest czystą radością, 
pozwalającą odetchnąć i spojrzeć na wiele spraw z zupełnie innej perspektywy, 
nabrać dystansu do siebie, do otaczających nas osób, do problemów, które nas 
trapią. Dlatego cieszmy się bieganiem! 

Powodzenia w Biegnij Warszawo oraz udanego aktywnego kibicowania podczas 
Maszeruję-Kibicuję! Do zobaczenia w niedzielę 3 października!

Bogusław Mamiński



Uczestniku,

przeczytaj uważnie broszurę Biegnij Warszawo 2021. Znajdziesz w niej wszystkie informacje, które pozwolą Ci 
przygotować się do startu w tegorocznej edycji.  Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości bądź pewne kwestie nie są 
dla Ciebie jasne, wejdź na oficjalną stronę imprezy:
www.biegnijwarszawo.pl lub napisz na adres: pomoc@biegnijwarszawo.pl.

Wszystkie aktualności znajdziesz również na naszym oficjalnym FanPage’u na portalu facebook.com: 
Facebook.com/biegnijwarszawo

Życzymy powodzenia na tegorocznej trasie i do zobaczenia na mecie!

Zespół Organizatorów

Biegnij Warszawo i Maszeruję-Kibicuję 2021

WITAJ W NASZYM GRONIE!





POSTĘPUJ ZGODNIE Z TYM PRZEWODNIKIEM, A PODCZAS BIEGNIJ WARSZAWO POZOSTANIE CI TYLKO DOBRZE SIĘ BAWIĆ. 
ZAPOZNAJ SIĘ Z PLANEM DZIAŁANIA NA  DZIEŃ PRZED STARTEM.  POMOŻE ON W ORGANIZACJI CZASU, UNIKNIĘCIA 
NIEPOTRZEBNEGO STRESU, A TAKŻE PRZYGOTOWANIA STAŁEGO GRAFIKU DZIAŁAŃ NA PRZYSZŁOROCZNE STARTY.
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Z WYPRZEDZENIEM ZAPLANUJ PODRÓŻ NA MIEJSCE STARTU. W tym dniu wiele może się zmienić w organizacji 
ruchu, a to z kolei może wpłynąć na przedstartową koncentrację i skupienie. Postaraj się zdobyć wszystkie 
praktyczne informacje o sprawnej komunikacji miejskiej. 

TO NAPRAWDĘ NIE CZAS NA WDRAŻANIE NOWEJ DIETY! Przed niedzielnym startem spożywaj już tylko 
sprawdzone posiłki. Najlepiej przygotuj sobie przedstartową kolację w postaci mniejszej porcji węglowodanów 
złożonych tj. ryż na mleku migdałowym albo jaglanka z rodzynkami i miodem. To zapewni dobry sen przed 
wysiłkiem wytrzymałościowym. Warto także na parę dni przed startem zrezygnować z używek i niesprawdzonych 
suplementów. 

OBOWIĄZKOWO PRZEMYŚLANE ŚNIADANIE! Śniadanie biegacza to dla niektórych element symboliczny. 
Najlepiej spożyć je 2-3 godziny przed startem. Bieganie na czczo to najgorszy pomysł z możliwych. Nawet 
jeśli nie jesteś przyzwyczajony do biegania po posiłku, a zadbałeś o węglowodanową kolację - spróbuj śniadań 
białkowo-tłuszczowych. Jeżeli odczuwasz zdenerwowanie przedstartowe i czujesz, że nic nie przełkniesz 
– spróbuj serwatki białkowej i kilku żelków miśków. Połącz przyjemne z pożytecznym! 

PRZYGOTUJ DZIEŃ WCZEŚNIEJ LISTĘ RZECZY, KTÓRE TRZEBA ZABRAĆ NA BIEG. Takie notatki z pewnością 
przydadzą Ci się na przyszłe biegi i pozwolą skupić się wyłącznie na dobrym starcie!

WYŚPIJ SIĘ! To jest chyba najważniejsze zadanie przedstartowe. Żaden dobry i świadomy zawodnik nie zarywa 
nocki tuż przed ważnym wysiłkiem!  Jak zadbać o dobry sen? Zjedz ostatni posiłek około dwóch godzin przed 
snem i pamiętaj, aby nie był bardzo ciężki. Odpuść herbatę i kawę. Weź przyjemną kąpiel i postaraj się odprężyć. 
Może to zabrzmi dziwnie, ale nie oglądaj przed snem telewizji i nie czytaj. Twój układ nerwowy musi mieć czas, aby 
przygotować się do snu.

STWÓRZ SWOJĄ LISTĘ PRZEDSTARTOWĄ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI NA DZIEŃ STARTU I WEŹ JĄ ZE SOBĄ. 
MOŻE SIĘ PRZYDA W NAJMNIEJ OCZEKIWANYM MOMENCIE.

WSKAZÓWKI BIEGNIJ WARSZAWO 

MOJA LISTA PRZEDSTARTOWA

ODPRAWA STARTOWA



UCZESTNIKU, PAMIĘTAJ!
Sprawdź przed wyjazdem aktualny rozkład jazdy 
komunikacji miejskiej – miej na uwadze, 
że harmonogram może ulec zmianie 
ze względu na trasę biegu. Najlepiej 
uaktualnić informację dzień 
przed biegiem. 

WOREK DEPOZYTOWY 
Worek będzie Ci pomocny w przechowywaniu rzeczy podczas biegu. Pamiętaj, aby schować w nim jedynie rzeczy 
niezbędne. Jego transparentność ma służyć naszemu bezpieczeństwu i jest to cenione rozwiązanie w europejskich 
imprezach sportowych. W szatniach dla Uczestników będzie możliwość pozostawienia jedynie worków 
depozytowych z edycji 2021.

KOSZULKA BIEGNIJ WARSZAWO 2021
Każdy Uczestnik, zarówno Biegnij Warszawo, jak i Maszeruję-Kibicuję, ma obowiązek startu w  oficjalnej koszulce 
dołączonej do pakietu startowego. Staniesz się jednym z tysięcy uczestników, tworzących jednobarwną wstęgę na 
ulicach Warszawy! Coś pięknego!

NUMER STARTOWY 
Uczestnik biegu powinien mieć prawidłowo przypięty numer startowy z przodu koszulki – w okolicy  klatki piersiowej. 
CHIP, który znajduje się na tylnej stronie numeru startowego, jest aktywowany w momencie przekroczenia linii 
startu i NIE NALEŻY go usuwać!

Każdy Uczestnik dociera na bieg we własnym zakresie. Ze względu na ograniczone możliwości parkingowe oraz 
zamknięcie części ulic, zachęcamy do skorzystania ze środków komunikacji miejskiej.

METRO
Przystanek: Metro Politechnika
od stacji do miejsca imprezy jest około 20-25 minut pieszo (2,5 km).

AUTOBUS
Przystanek: Rozbrat

CO SPAKOWAĆ?

CZYM DOJECHAĆ?

DO BIEGU...



PARTNER BIEGU

www.melvit.pl



PAMIĘTAJ!
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione 
w depozycie. Odbiór worków będzie możliwy po okazaniu numeru startowego. 
W przypadku zagubienia numeru startowego, rzeczy pozostawione 
w depozycie zostaną wydane po odebraniu wszystkich pozostałych worków. 
Rzeczy nieodebrane do czasu zakończenia imprezy  (godz. 14.00) 
zostaną zdeponowane w biurze i będzie je można odebrać 
do 15 października 2021 r.

GOTOWI...

ZASADY KORZYSTANIA Z DEPOZYTÓW:  
Organizator biegu zapewnia możliwość przechowania rzeczy osobistych w depozytach zlokalizowanych na terenie 
imprezy. Rzeczy należy włożyć do worka depozytowego „Biegnij Warszawo”, otrzymanego w pakiecie startowym, 
z napisanym numerem startowym. 

3 PAŹDZIERNIKA   ZATEM CO, GDZIE I KIEDY?



9:00
 10:00

10:10
10:25

od 11:00
 11:15

12:30
14:00

OTWARCIE MIASTECZKA BIEGNIJ WARSZAWO 
UL. MYŚLIWIECKA 9
ROZPOCZĘCIE IMPREZY
OFICJALNE OTWARCIE IMPREZY
ROZGRZEWKA
START BIEGNIJ WARSZAWO 2021 
FALAMI (CO 5 MIN.)
START MASZERUJĘ-KIBICUJĘ 2021
DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW
ZAMKNIĘCIE IMPREZY

PROGRAM IMPREZY:

GOTOWI...



START  Aleja Hopfera   META ul. Agrykola

TRASA BIEGNIJ WARSZAWO 

START! 



13:30
100%

vienna.house

Follow

Vienna House 

Hotel  

972 7.911 1.097

Przedłuż sobie wakacje i przyjedź do Międzyzdrojów.

Vienna House to przystań dla rodzin z dziećmi

i ich pupilów. Zapłacisz też bonem turystycznym

i dostaniesz zniżkę na kolejny pobyt.

#urlopwpolsce #viennahouse #endlessexploration
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DOŁĄCZ DO AKTYWNYCH KIBICÓW, 
KTÓRZY MASZERUJĄC PO ZDROWIE

WSPIERAJĄ BIEGACZY!

Spotkajmy się 3 października 2021 roku w Warszawie 
i wspólnie twórzmy nowy obraz sportu powszechnego. 

Mobilizujmy do wielkiego kibicowania i wspólnej 
aktywności!

Zarejestruj siebie i najbliższych na  
www.maszerujekibicuje.pl



PARTNER BIEGU



PAMIĘTAJ:
Każdy Uczestnik, zarówno Biegnij Warszawo, 
jak i Maszeruję-Kibicuję ma obowiązek startu w oficjalnej 
koszulce dołączonej do pakietu startowego.

W SKŁAD PAKIETU WCHODZĄ: 
1. Okolicznościowa koszulka techniczna
2. Worek sportowy

PAKIET STARTOWY
„MASZERUJĘ-KIBICUJĘ 2021”

MASZERUJĘ-KIBICUJĘ 

PROGRAM IMPREZY:
9:00

 10:00
10:10
10:25

od 11:00
 11:15

12:30
14:00

OTWARCIE MIASTECZKA BIEGNIJ WARSZAWO 
UL. MYŚLIWIECKA 9
ROZPOCZĘCIE IMPREZY
OFICJALNE OTWARCIE IMPREZY
ROZGRZEWKA
START BIEGNIJ WARSZAWO 2021 
FALAMI (CO 5 MIN.)
START MASZERUJĘ-KIBICUJĘ 2021
DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW
ZAMKNIĘCIE IMPREZY



TRASA MASZERUJĘ-KIBICUJĘ

MASZERUJĘ-KIBICUJĘ 







Poniższe wytyczne wykonano na potrzeby organizacji 
imprezy rekreacyjno-sportowej w dniu 03.10.2021 
roku w Warszawie pn. „BIEGNIJ WARSZAWO 2021”.

I. Postanowienia ogólne 
1. W związku z zagrożeniem epidemicznym 

SARS-CoV-2, zawody w Polsce  do odwołania 
odbywać się będą na terenie otwartym bez udziału 
publiczności do czasu zniesienia takich ograniczeń 
przez władze państwowe.

2. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie 
bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom zawodów 
poprzez określenie stref, zasad dostępu oraz 
przemieszczania się w poszczególnych strefach 
oraz zasad funkcjonowania punktów odżywczych.

3. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest 
zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. 
Brak znajomości zapisów wytycznych nie zwalnia 
uczestnika zawodów z obowiązku stosowania się 
do jego treści.

4. Uczestnicy zawodów (z wyłączeniem pracowników 
Organizatora) biorą w nich udział dobrowolnie 
i na własną odpowiedzialność.

5. Uczestnicy zawodów zobowiązani są 
do przestrzegania zasad współżycia społecznego  
i zachowania zgodnego z obowiązującym 
porządkiem prawnym oraz postanowieniami 
niniejszych wytycznych oraz innych regulacji 
obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych 
przez Organizatora.

6. Pomimo przyjętych w niniejszych Wytycznych 
zapisów mających na celu maksymalne ograniczenie 
podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem SARS-
CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.

7. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach 
w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli  i zostaną 
dopuszczone przez organizatora do zawodów, 
robią to na własne ryzyko.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób 
biorących udział w zawodach w czasie pandemii.

II. Postanowienia szczegółowe
1. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach winien 

posiadać przy sobie maseczkę.
2. W miejscu zawodów będą mieściły się punkty 

do dezynfekcji rąk (przy biurze zawodów oraz 
toaletach).

3. Podczas rejestracji w biurze zawodów, podczas 
ceremonii nagradzania należy zachowywać 
2-metrowy dystans społeczny lub stosować 
maseczkę. Z obowiązku utrzymania 2-metrowego 
dystansu społecznego wyłączeni są:
• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki 
(do 13. roku życia),
• osoby wspólnie mieszkające, 
• osoby niepełnosprawne,
• osoby, które zasłaniają usta i nos.

4. Funkcjonowanie strefy  „Biura Zawodów” 
(w przestrzeni otwartej)
Strefa będzie podzielona na dwa stanowiska, 
a każde stanowisko posiada wejście i wyjście.
Podczas rejestracji:
• obowiązek utrzymania 2-metrowego dystansu 
społecznego lub zakrywanie nosa i ust,
• na stanowisku osoby obsługiwane są pojedynczo,
• odkażenie rąk przed obsłużeniem przy stanowisku 
rejestracyjnym  (płyn będzie mieścił się na 
stanowisku).

5. Funkcjonowanie „Strefy  Startu”
• zawodnicy oczekujący na start w strefie startu 
mają obowiązek utrzymania 2-metrowego dystansu 
społecznego lub zakrywanie nosa i ust,
• zawodnicy startują według numerów startowych 
co 5 sek. według numerów startowych,
• pomiar czasu netto, dla każdego uczestnika 
indywidualnie.

6. Funkcjonowanie „Punktu Odżywczego”
Na mecie  będzie się znajdować punkt odżywczy, 
na którym zawodnik  może pobrać samodzielnie 
wodę w butelce 0,5l 

7. UWAGA !!!
Jeśli uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie 
objawy jak: gorączka oraz jeden  z objawów: kaszel, 
duszność, powinien niezwłocznie:
• udać się do wyznaczonego przez Organizatora 
miejsca (Punkt medyczny) na terenie zawodów;
• powiadomić  o tym fakcie Organizatora;
• skontaktować się z Powiatową Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną,  właściwą dla miejsca 
organizacji zawodów lub całodobową infolinią 
NFZ 800-190-590;

WYTYCZNE EPIEMIOLOGICZNE 
DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW




