


PROGRAM
SOBOTA, 21.05.2022

08:30

10:00

12:45

13:00

13:15

14:00

15:00

Otwarcie biura zawodów

Start pierwszego zawodnika

Przewidywana godzina zakończenia serii amatorów

Bieg dzieci z SOS Wioski Dziecięcej w Kraśniku

Mistrzostwa Europy – I seria

Mistrzostwa Europy – II seria

Ceremonia dekoracji i zakończenie imprezy

2022



2022

Biuro zawodów:
8:30 - 13:00 

Parter, Rondo 1

Przewyższenie:
142m

Liczba pięter:
38

Rekord trasy: 
3min 27sek.

(P.Łobodziński)

Adres:
Rondo ONZ 1,

00-124
Warszawa

Organizacja
startu:
starty

indywidualne
co 15 sek. 

INFORMACJE OGÓLNE



PLAN SYTUACYJNY

2022

Poniżej przedstawiamy mapkę, na której zaznaczone zostały
kluczowe punkty. Po przybyciu do Rondo 1, prosimy udać się w
pierwszej kolejności do biura zawodów, zlokalizowanego na
parterze, obok wejścia do sklepu Carrefour. 



BIURO ZAWODÓW

2022

przedstawienie dokumentu tożsamości (dowód
osobisty lub paszport), w celu weryfikacji podanych w
zgłoszeniu danych. 

okazanie, w celu zeskanowania, kodu QR (na
urządzeniu mobilnym lub wydruku), otrzymanego na
adres email podany podczas rejestracji.

chip do pomiaru czasu,
numer startowy,
medal finishera,
napoje na mecie,
koszulka*

Do odebrania pakietu startowego niezbędne jest: 

W skład pakietu startowego wchodzą:

*dotyczy zawodników, którzy
przy rejestracji zakupili
dodatkowo koszulkę 



LISTA STARTOWA

2022

Lista startowa wraz z przypisanymi zawodnikom godzinami
startu dostępna jest na stronie internetowej
www.biegnaszczyt.pl (LINK)

Bardzo prosimy o obecność w okolicach startu (parter
Rondo 1) na ok. 15 minut przed godziną swojego startu.
Spiker zawodów będzie wyczytywał numery startowe
zawodników, którzy powinni w danym momencie kierować
się do strefy startowej.

https://www.biegnaszczyt.pl/dla-zawodnika


https://zdrofit.pl/kluby-fitness/warszawa-centrum-rondo-onz/zajecia/rowery-spinning?utm_source=SportEvolution&utm_medium=Mailing&utm_campaign=Event&utm_content=Spinning


SZATNIE

2022

Do dyspozycji zawodników będą szatnie z zamykanymi
szafkami w klubie Zdrofit w budynku Rondo 1 (I piętro) 

NUMER STARTOWY
Numer startowy zostanie wydany w biurze
zawodów wraz z pakietem startowym. Numer
należy agrafkami przyczepić z przodu koszulki, aby
był widoczny dla sędziów. 



META

2022

CEREMONIA DEKORACJI 

Zlokalizowana na 37. piętrze budynku Rondo 1. Na mecie
będzie przygotowana woda oraz izotonik. Każdy finisher
otrzyma również pamiątkowy medal.

Z uwagi na ograniczoną przestrzeń, bardzo prosimy, aby
po ukończonym biegu i krótkim odpoczynku, zawodnicy
kierowali się od razu do wind. 

Nagrody w poszczególnych kategoriach można
odebrać wyłącznie osobiście, w dniu zawodów.
Statuetki, które z uzasadnionych przyczyn nie
zostaną odebrane w trakcie 
dekoracji, będą do odbioru w biurze 
Organizatora do 20 czerwca 2022 r. 

Uwaga! Nieodebrane statuetki nie będą 
wysyłane.



WYNIKI

2022

klasyfikacja OPEN (K/M)
klasyfikacja branży nieruchomości (K/M)
klasyfikacja Mistrzostw Europy (K/M)

Wyniki "na żywo" dostępne będą na stronie
www.wyniki.datasport.pl.

Ostateczna klasyfikacja zostanie zamieszczona na stronie
internetowej biegu: www.biegnaszczyt.pl.

Zawodnicy otrzymają ponadto swój wynik za pomocą
wiadomości SMS.

Klasyfikacje X Biegu Na Szczyt Rondo 1:



MASZ PYTANIE?

2022

Jeśli po zapoznaniu się z Informatorem Zawodnika, masz
dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z nami na
poniższe adresy.

Zapytania ogólne:
zapisy@sportevolution.pl

Sprawy dot. rejestracji na zawody:
contact@slotmarket.pl

W dniu wydarzenia, nasza obsługa i wolontariusze 
chętnie odpowiedzą na Twoje pytania 
w biurze zawodów. Osoby z obsługi 
biegu będą nosiły specjalne 
identyfikatory.

mailto:zapisy@sportevolution.pl
mailto:contact@slotmarket.pl


BIEGNĄ Z NAMI...

2022

Anna Dereszowska
aktorka, ambasadorka SOS Wioski
Dziecięce w Polsce

Dla mnie to tylko 38 pięter do pokonania, a
dzieci, które znajdują się pod opieką
Stowarzyszenia, tych przeszkód w swoim
życiu mają o wiele więcej. Dzięki SOS
Wioskom Dziecięcym i chociażby takim
inicjatywom, jak Bieg Na Szczyt Rondo 1,
możemy sprawić, że ich świat będzie lepszy.

Michał Hanczak
prezenter radiowy, wydawca,
lektor, konferansjer

Jako radiowiec na co dzień więcej gadam niż
trenuję, ale tym razem postanowiłem wyjść
ze swojej strefy komfortu. Boję się, że te
prawdziwe schody zaczną się szybciej niż
myślę, ale przyświeca mi szczytny - dosłownie
i w przenośni - cel tego biegu. I dlatego,
choćbym nawet miał się wczołgać na metę,
to go ukończę.



DZIĘKUJEMY!

2022

Dziękujemy, że jesteś z nami podczas X edycji Biegu Na
Szczyt Rondo 1! Ogromnie cieszymy się, że po dwuletniej
przerwie możemy ponownie gościć biegaczy po schodach
w biurowcu Rondo 1.

Baw się dobrze i uśmiechaj się do naszych fotografów :)

Pamiętaj też, że niezależnie od wyniku już jesteś
zwycięzcą! To dzięki Tobie i pozostałym 
uczestnikom biegu, w tym roku przekażemy 
rekordową kwotę na rzecz SOS Wioski Dziecięcej 
w Kraśniku.

Piona!




