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#Na skróty

Pakiet startowy
odbierzesz tylko z
dowodem
tożsamości

Zapamiętaj swój numer
startowy (nie numer na
liście zapisów!) i sektor z
którego startujesz

Biuro zawodów
Cukrownia Żnin
ul. Klemensa
Janickiego 1

Odbiór pakietów
piątek 10.00-16.00
sobota 8.00-20.00
niedziela 7.00-10.30

Wyścig rozpocznie
start honorowy
nie wyprzedzaj w tym
czasie pilota oraz
zawodników z sektora A

W wyścigu kolarskim
mogą wziąć udział
tylko i wyłącznie
rowery szosowe
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#Biuro Zawodów

Pakiet startowy należy odebrać osobiście z dokumentem tożsamości!
Koniecznie sprawdź i zapamiętaj swój numer startowy!
/nie mylić z numerem porządkowym listy zapisów!/
Po odebraniu pakietu sprawdź w punkcie kontrolnym swój chip!
/Punkt kontrolny do sprawdzenia chipa znajduje się w biurze zawodów/
3 września 2021 r. (piątek)
10.00-16.00 – Wydawanie w biurze zawodów pakietów startowych dla zawodników kolarskiego wyścigu głównego
ENEA PAŁUKI TOUR 2021 i rodzinnego rajdu rowerowego KIDS TOUR
4 września 2021 r. (sobota)
8.00-20.00 – Wydawanie w biurze zawodów pakietów startowych dla zawodników kolarskiego wyścigu głównego
ENEA PAŁUKI TOUR 2021 i rodzinnego rajdu rowerowego KIDS TOUR
5 września 2021 r. (niedziela)
7.00-10.30 – Wydawanie w biurze zawodów pakietów startowych dla zawodników kolarskiego wyścigu głównego
ENEA PAŁUKI TOUR 2021 i rodzinnego rajdu rowerowego KIDS TOUR

Jeżeli możesz odbierz pakiet startowy wcześniej! Nie zostawiaj tego na niedzielę!

2

#Program wydarzenia

5 września 2021 r. (niedziela)
7.00-10.30 - Wydawanie w biurze zawodów pakietów startowych dla zawodników kolarskiego wyścigu głównego
ENEA PAŁUKI TOUR 2021 i rodzinnego rajdu rowerowego KIDS TOUR (Wydawanie pakietów dla rodzinnego rajdu
rowerowego KIDS TOUR do godz. 9.50)
Koniecznie sprawdź i zapamiętaj swój numer startowy!
10:00 - Start rodzinnego rajdu rowerowego KIDS TOUR
Pamiętaj, że od godz. 9.50 do godz. 10.10 dojazd do Cukrowni Żnin będzie utrudniony z uwagi na rodzinny rajd
rowerowy KIDS TOUR (Żnin, ulica Klemensa Janickiego). Proponujemy, byś zaplanował odbiór pakietu startowego
wcześniej, nie czekając do ostatniej chwili.
11:15 - Zakończenie rodzinnego rajdu rowerowego KIDS TOUR
11:30 - Otwarcie sektorów startowych dla kolarskiego wyścigu głównego ENEA PAŁUKI TOUR 2021
11:50 - Uroczyste otwarcie V Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego ENEA PAŁUKI TOUR 2021
12:00 - Start kolarskiego wyścigu głównego ENEA PAŁUKI TOUR 2021
15:00 - Zakończenie kolarskiego wyścigu głównego ENEA PAŁUKI TOUR 2021 i ceremonia wręczenia nagród
17:00 - Zakończenie V Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego ENEA PAŁUKI TOUR 2021
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#Plan sytuacyjny

•

Start i meta V Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego ENEA PAŁUKI TOUR 2021 (wyścig główny) oraz
rodzinnego rajdu rowerowego KIDS TOUR znajduje się na ul. Klemensa Janickiego 18 w Żninie przy
Urzędzie Skarbowym ok. 400 m od Biura zawodów.
Zawodnicy biorący udział w Enea Pałuki Tour 2021 rozpoczynają wyścig STARTEM HONOROWYM z ul.
Klemensa Janickiego 18, następnie na rondzie skręcają w lewo, by po ok. 350m na ul. Gnieźnieńskiej za
bramą startową #PowiatŻnińskiAktywnie rozpocząć START OSTRY. Pamiętaj! PODCZAS STARTU
HONOROWEGO NIE WOLNO WYPRZEDZAĆ PILOTA oraz zawodników z sektora A!
Biuro zawodów mieści się w budynku Stacja Filtracja na terenie obiektu Cukrownia Żnin (ul. Klemensa
Janickiego 1).
Na trasie wyścigu głównego ENEA PAŁUKI TOUR 2021 znajdować się będzie punkt nawadniania (w
miejscowości Gąsawa), z którego zawodnicy będą mogli skorzystać na powrocie z pętli. W tym miejscu
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•

•
•

•

będzie można wyrzucić puste opakowania po wodzie i batonach. Strefa zrzutu śmieci będzie oznaczona
znakami „Początek” i „Koniec”. Chroń z nami środowisko, nie wyrzucaj śmieci poza strefę!
Punkt kontrolny pomiaru czasu usytuowany zostanie w miejscowości Gąsawa.
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#Trasa wyścigu

•

Trasa wyścigu liczy 65 km. Profil trasy znajduje się na stronie internetowej www.palukitour.znin.pl
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#Limit czasowy
Limit czasowy na trasie 65 km
został ustalony na 3 godziny.
Po tym czasie nie będzie już obowiązywał pomiar czasu.
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#Pakiet startowy
W pakiecie startowym znajdziesz m.in.:
Numer startowy z kompletem agrafek
Musi być widoczny z tyłu.
Umieść go na pasku startowym lub przypnij do
koszulki nad biodrem po lewej stronie pleców
za pomocą agrafek.
Komplet naklejek
Dużą naklejkę przymocuj do rury podsiodłowej
roweru.
Małą naklejkę umieść na kasku z przodu.
Opaska na rękę i żeton na ciepły posiłek
Przed startem załóż opaskę na prawą rękę, a w
kieszonkę schowaj żeton. Opaska uprawnia do
wejścia do Strefy Finishera, a żeton do odbioru
ciepłego posiłku regeneracyjnego.
Chip do pomiaru czasu
Nie zapomnij o przymocowaniu chipa do
roweru.
Ręcznik z mikrofibry i czapka typu trucker
Na pamiątkę, aby przypominały Wam o
uczestnictwie w ENEA PAŁUKI TOUR 2021.
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#Plan zawodów i polecane miejsca parkingowe
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#Pamiętaj!

•
•
•
•
•
•
•

•

Podczas wyścigu musisz mieć zapięty kask.
W trakcie zawodów zabronione jest posiadanie/używanie słuchawek.
Organizator nie zapewnia depozytu.
Startuj tylko i wyłącznie z przydzielonego przez Organizatora sektora.
Stosuj się do komunikatów służb porządkowych i ratowniczych zabezpieczających wyścig.
Przed zawodami nie zapomnij przeczytać regulaminu i racebooka.
Pakiet startowy możesz odebrać tylko i wyłącznie osobiście okazując dokument tożsamości lub na
podstawie pisemnego upoważnienia znajdującego się na stronie internetowej www.palukitour.znin.pl. Nie
zapomnij również podczas odbioru pakietu podać swój numer startowy. Lista startowa znajduje się w biurze
zawodów oraz na stronie internetowej wydarzenia.
Po odbiorze pakietu startowego udaj się do punktu kontroli chipa – upewnij się, że Twój chip jest gotowy
do wyścigu.
Dla najlepszych zawodników w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn przewidziano nagrody pieniężne,
upominki od sponsorów i pamiątkowe puchary.
Dla najlepszych zawodników w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn przewidziano pamiątkowe
puchary i upominki od sponsorów.
Dla najlepszych drużyn przewidziano pamiątkowe puchary.
Dla najlepszych zawodników i zawodniczek z Powiatu Żnińskiego przewidziano pamiątkowe puchary oraz
upominki od sponsorów.
Po przekroczeniu linii mety koniecznie udaj się do Strefy Finishera, w której czekać na Ciebie będą napoje,
owoce, makaron i słodkie przekąski. Zasłużyłeś na nie!
Nie zapomnij założyć papierowej opaski na rękę (znajduje się w pakiecie startowym) bez której nie
wejdziesz do Strefy Finishera oraz zabrać plastikowego żetonu na ciepły posiłek.
Zanim wejdziesz do Strefy Finishera zostaw swój rower w specjalnie przygotowanym dla Ciebie parkingu
dla rowerów. Wejście i wyjście z niego odbywać się będzie tylko i wyłącznie za okazaniem numeru
startowego. Numer startowy okazany przed wejściem i wyjściem z parkingu musi być taki sam jak ten
znajdujący się na rurze podsiodłowej roweru.
Na metę wjeżdżaj uśmiechnięty – fotograf uwieczni Twój sukces, a zdjęcie będzie doskonałą pamiątką z
zawodów.
Każdy z zawodników, który przekroczy linię mety otrzyma pamiątkowy medal.

•

Weź ze sobą dobry humor i pozytywną energię, to będzie Twój dzień.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Powodzenia!
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