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1. Program  

2  września 2016 r. 
8.00-16.00 – Wydawanie w biurze zawodów pakietów startowych dla zawodników PAŁUKI TOUR 2016  
 
3 września 2016 r. 
8.00-20.00 – Wydawanie w biurze zawodów pakietów startowych dla zawodników PAŁUKI TOUR 2016 
 
4 września 2016 r. 
7.00-10.30 - Wydawanie w biurze zawodów pakietów startowych dla zawodników PAŁUKI TOUR 2016 
7.00-10.30 - Wydawanie w biurze zawodów pakietów startowych dla uczestników KIDS TOUR 2016 
11.00 - Start Rajdu Rowerowego KIDS TOUR 2016 
11:30 - Otwarcie sektorów startowych dla zawodników PAŁUKI TOUR 2016 
11:45 - Uroczyste otwarcie Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego PAŁUKI TOUR 2016 
12:00 - Start Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego PAŁUKI TOUR 2016 
13:00 - Rozpoczęcie festynu sportowego  
14:30 - Koncert zespołu  
15:30 - Ceremonia wręczenia nagród 
16:30 - Konkursy z nagrodami   
17:00 - Koncert zespołu 
18:00 - Zakończenie Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego PAŁUKI TOUR 2016 
 
 
 

2 Plan sytuacyjny 
 

 Start i meta Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego PAŁUKI TOUR 2016 oraz Rajdu Rowerowego KIDS TOUR 

2016 została przygotowana przy Miejskim Ośrodku Sportu w Żninie (ul. Gnieźnieńska 7). 

 Biuro zawodów mieści się na pierwszym piętrze Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie (ul. Gnieźnieńska 7). 

 Festyn sportowy w ramach Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego PAŁUKI TOUR 2016 odbywać się będzie 

na Stadionie Miejskim w Żninie (ul. Gnieźnieńska 7) w godz. 13.00 – 18.00. 

 Za linią startu znajdować się będzie punkt nawadniania, z którego zawodnicy będą mogli skorzystać po 

przejechaniu pierwszej pętli trasy.  

 Punkt kontrolny pomiaru czasu usytuowany zostanie w miejscowości Laski Wielkie. 

 Szatnie oraz prysznice damskie i męskie znajdują się w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie                      

(ul. Gnieźnieńska 7). 

 Mapa z dostępnymi parkingami znajduje się na stronie internetowej www.palukitour.pl w zakładce                

„O wyścigu” i dalej „Miejsca parkingowe”. Specjalny parking dla zawodników znajduje się na terenie 

Zakładów Zbożowych przy ul. Sportowej 1, zaledwie 30 metrów od linii startu. 

  Przewidziane utrudnienia w ruchu pojazdów przedstawiono na mapie umieszczonej na stronie 

internetowej www.palukitour.pl w zakładce „O wyścigu” i dalej „Utrudnienia w ruchu”. 
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3 Trasa wyścigu 
 

 Trasa wyścigu liczy łącznie 64 km (2 pętle po 32 km każda). 

 Profil trasy znajduje się na stronie internetowej www.palukitour.pl w zakładce „Trasa wyścigu”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Limit czasowy 
 
 

Limit czasowy na trasie 64 km  

(2 pętle po 32 km każda)  

został ustalony na 4 godziny. 

Po tym czasie nie będzie już obowiązywał pomiar czasu. 
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5 Pakiet startowy 
 

Pakiet startowy można odebrać wyłącznie osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości w biurze zawodów w 

terminach określonych w regulaminie. 

W pakiecie startowym znajdziesz m.in.: 

Numer startowy 
 
Musi być widoczny z tyłu. 
Umieść go na pasku startowym lub 
przypnij do koszulki za pomocą agrafek. 

  
 
 
 
 
 

Komplet naklejek  
 
Dużą naklejkę przymocuj do rury 
podsiodłowej roweru. 
Małą naklejkę umieść na kasku z przodu. 

  
  

Opaska na rękę 
 
Przed startem załóż opaskę na prawą rękę. 
Opaska uprawnia do wejścia do Strefy 
Zawodnika. 

 
  
 Chip do pomiaru czasu 

 
Umieść go na przednim widelcu roweru i 
oddaj na mecie. 

 
 
Kubek i koszulka techniczna 
 
Na pamiątkę, aby przypominały Wam one 
o uczestnictwie w PAŁUKI TOUR 2016.  
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6 Pamiętaj! 
 

 Podczas wyścigu musisz mieć zapięty kask. 
 W trakcie zawodów zabronione jest posiadanie słuchawek. 
 Organizator nie zapewnia depozytu. 
 Stosuj się do komunikatów służb porządkowych i ratowniczych zabezpieczających wyścig. 
 Nie zapomnij przeczytać regulaminu i racebooka. 
 Sprawdź na stronie internetowej www.palukitour.pl utrudnienia w ruchu pojazdów oraz poszukaj miejsca, 

gdzie zaparkujesz samochód. 
 Wśród wszystkich zawodników, którzy odbiorą pakiet startowy wyłoniony zostanie zwycięzca, który otrzyma 

nagrodę specjalną tj. kartę podarunkową o wartości 1000,00zł do wykorzystania w sklepie Decathlon. 
Zostań z nami do końca, może to właśnie będziesz Ty! 

 Dla najlepszych zawodników w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn przewidziano nagrody pieniężne i 
pamiątkowe puchary. 

 Dla najlepszych zawodników w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn przewidziano pamiątkowe 
puchary.  

 Dla wszystkich zawodników przygotowany zostanie specjalny serwisowy namiot firmy Martek, w którym 
będziecie mogli bezpłatnie skorzystać z drobnych usług serwisowych, takich jak napompowanie opony, 
wyregulowanie przerzutek, dokręcenie kierownicy, podniesienie siodełka itp. 

 Po przekroczeniu linii mety koniecznie oddaj chip do pomiaru czasu i udaj się do Strefy Zawodnika, w której 
czekać na Ciebie będą napoje, owoce i przekąski. Zasłużyłeś na nie! 

 Nie zapomnij założyć papierowej opaski na rękę (znajduje się w pakiecie startowym) bez której nie 
wejdziesz do Strefy Zawodnika. 

 Na metę wjeżdżaj uśmiechnięty – fotograf uwieczni Twój sukces, a zdjęcie będzie doskonałą pamiątką z 
zawodów. 

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

 

Powodzenia! 

 

Czy wiesz że… Ambasadorem Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego PAŁUKI TOUR 2016 jest                             

Marek Leśniewski, srebrny medalista mistrzostw świata (1989) i Igrzysk Olimpijskich (1988) w drużynie szosowej, 

były selekcjoner kardy szosowej Polski młodzieżowców i juniorów oraz były dyrektor sportowy zawodowej grupy 

CCC Polsat. 


