
 
 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

1. BIURO ZAWODÓW   

 

Biuro zawodów będzie otwarte w następujących terminach: 

 

a) 23 - 25 maja 2016 r.  

 

godziny otwarcia:  8:00-15:00 

adres:  Dział Sportu, Rekreacji i Marketingu Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki 

 

b)  27 maja 2016 r.  

 

godziny otwarcia:  8:00-15:00 

adres:  Dział Sportu, Rekreacji i Marketingu Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki 

 

c)  28 maja 2016 r.  

 

godziny otwarcia:  13:00-20:00 

adres:  Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Teofila Noniewicza 71A  

16-400 Suwałki, (przy Pl. im. Marii Konopnickiej – 100 m od 

startu). 

 

 

 

 



 
 

2. WERYFIKACJA I ODBIÓR  PAKIETÓW STARTOWYCH  

 

a) Suwalska ćwiartka, Pogodne Suwałki Team, Suwalskie Debiuty: 

 

Weryfikacja i odbiór pakietów startowych będzie odbywać się 28 maja 2016 r. w Biurze 

Zawodów w godz. 15:00-20:00. Podczas weryfikacji, osoba zgłoszona do udziału  

w biegach zobowiązana jest okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód 

osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna/studencka). 

 

Osoby, który nie ukończyły 18 roku życia mogą wziąć udział w biegu jedynie za zgodą 

przedstawiciela złożoną w formie pisemnej w Biurze Zawodów. 

 

Prosimy o wcześniejsze przybycie do biura zawodów. Weryfikacja będzie zamykana na 

godzinę przed każdym z zaplanowanych biegów: 

SUWALSKIE DEBIUTY – zamknięcia zapisów/weryfikacji 17:30 

POGODNE SUWAŁKI TEAM – zamknięcie zapisów/weryfikacji 18:30 

SUWALSKA ĆWIARTKA – zamknięcie zapisów/weryfikacji 20:00 

b) OD KRASNOLUDKA DO GIMLUDKA 

 

Weryfikacja zgłoszeń dokonanych przez poszczególne przedszkola/szkoły będzie 

odbywać się w Biurze Zawodów w godzinach 13:00-15:00 

 

W tych samych godzinach będą przejmowane dodatkowe zapisy do biegów dla dzieci  

i młodzieży (osoby nie zgłoszone przez szkoły). 

3. PRZEBIERALNIE/SANITARIATY/NOCLEGI 

 

PRZEBIERALNIE/TOALETY 

Przebieralnie oraz toalety będą znajdować się w Biurze Zawodów (ul. T. Noniewicza 71A). 

 

DEPOZYT 

Uczestnik będzie mógł pozostawić rzeczy wyłącznie w depozycie w Biurze Zawodów  

(ul. T. Noniewicza 71A). 

 

NATRYSKI 

Natryski będą udostępnione od godz. 19:00 do 24:00 w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 

w Suwałkach (ul. T Noniewicza 83).  

 

 

 



 
 

 

NOCLEGI 

Organizator zapewnia noclegi w hali sportowej przy ul. T. Noniewicza 83 (śpiwór  

i karimata po stronie uczestnika). Rezerwacje miejsca noclegowego należy dokonać 

najpóźniej do 27 maja 2016 r. pod numerem telefonu: 87 566 78 12 lub elektronicznie: 

maja.grochowska@osir.suwalki.pl .  

 

4. PARKINGI 

Parkingi będą udostępnione w następujących lokalizacjach: 

 

 ul. ks. Jerzego Zawadzkiego (tzw. „Serce Suwałk”) 

 ul. T. Noniewicza 83 (przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia) 

 ul. T. Noniewcza 22 (parking przy sklepie Biedronka) 

 ul. T. Noniewcza 10 (parking przy PWSZ im. Edwarda F. Szczepanika  

w Suwałkach) 

 ul. T. Noniewicza 46 (parking przy sklepie Stokrotka) 

 

UWAGA! Dojazd do ww. miejsc będzie możliwy do godz. 18:00. Parkingi zostaną 

otwarte o godz. 22:30. 

Parkingi rekomendowane: 

 ul. A. Mickiewicza (przy Urzędzie Miejskim) 

 ul. Ks. Kazimierza A. Hamerszmita  

 Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

5. PROGRAM ZAWODÓW  

 

OD KRASNOLUDKA DO GIMLUDKA - biegi dla dzieci i młodzieży szkolnej 

 

UWAGA! Zmiana godzin poszczególnych startów. 

 

15:30 - przedszkola (dziewczęta) – dystans 200 m 

15:40 - przedszkola (chłopcy) – dystans 200 m 

15:50 - szkoły podstawowe klasy I-III (dziewczęta) - dystans ok. 450 m 

            (klasy I – III) 

16:00 - szkoły podstawowe klasy I – III (chłopcy) - dystans ok. 450 m 

16:10 - szkoły podstawowe klasy IV – VI (dziewczęta) - dystans ok. 450 m  

16:20 - szkoły podstawowych klasy IV – VI (chłopcy) - dystans ok. 900 m 

16:30 – gimnazja (dziewczęta) - dystans ok. 900 m 

17:00 – gimnazja (chłopcy) - dystans ok.  1350 m  
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 Bezpośrednio po każdym biegu będzie odbywać się ceremonia wręczenia nagród 

(scena Pl. Marii Konopnickiej). 

 

17:30-18:30    - Uroczystość wręczenia stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Miasta 

Suwałki za osiągnięcia i działalność sportową w 2015 r. 

Biegi dla dorosłych: 

18:30 – SUWALSKIE DEBIUTY – bieg indywidualny na dystansie 3.516,25 m 

19:30 – POGODNE SUWAŁKI TEAM – sztafetowy bieg uliczny na dystansie ćwierć   

               maratonu (3 x 3.516,25 m) 

21:00 – SUWALSKA ĆWIARTKA – dystans 10.548,75m (bieg główny)              

22:30 – 22:45 – dekoracje w biegu „Suwalska ćwiartka” 

 

________________________________________________________________________ 

21:30-22:30 - QUEEN LIVE SHOW – koncert zespołu SMILE  

 

Kontakt:  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach 

Dział Sportu, Rekreacji i Marketingu  

  ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki 

  tel. 87 566 32 81, 87 566 78 12,  

  

 

e-mail: kamil.klimek@osir.suwalki.pl (koordynator) 

 iwona.ceran@osir.suwalki.pl (biuro zawodów) 

 maja.grochowska@osir.suwalki.pl (noclegi) 
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