
BIURO ZAWODÓW czynne w PIĄTEK 17.00-21.00, SOBOTA 7.00-8.00 

Na hali może przebywać maksymalnie 120 osób (poza obsługą). Obowiązuje reżim 
sanitarny: zasłonięcie ust i nosa oraz dystans społeczny. W hali będą do dyspozycji środki 
do dezynfekcji oraz maseczki. 

Warto posiadać przy sobie wydrukowane i wypełnione oświadczenie. Do pobrania tutaj: 
https://3razysniezka.pl/wp-content/uploads/2021/06/oswiadczenie-2021-2.pdf 
Usprawni to rejestrację. Na miejscu też będzie można wypełnić. 

Można odebrać pakiet startowy przez inną osobę. Potrzebne upoważnienie dla niej i 
zdjęcie dowodu tożsamości (w telefonie) osoby dla której odbierany jest pakiet. 

Przy rejestracji będą stały puszki na zbiórkę  dla Valerii na operację. Więcej tutaj: 
https://www.facebook.com/3razysniezka/photos/a.652705831477257/4030719223675
884/ 

Koszulki: Osoby, które zdecydowały się na zakup przy zapisach - odbiór razem z 
pakietem startowym (nie ma możliwości wymiany). Inni chętni mogą zakupić do 
wyczerpania zapasów. 

START:  godz. 9.00 

Wspólny dla wszystkich dystansów i konkurencji. Obowiązuje reżim sanitarny: 
zasłonięcie ust i nosa oraz dystans społeczny. Rozproszcie się! Konkurencja RODZINA 
ustawia się na samym końcu grupy startujących. UWAGA!  Tym razem startujemy w górę 
deptaka.  

TRASA: 

1. Miejsca niebezpieczne (skrzyżowania ulic w mieście ) – żadne drogi nie są wyłączone                
z ruchu! Jesteście normalnymi użytkownikami, tak jak piesi! 

2. W tych miejscach będą stali wolontariusze, którzy zwrócą uwagę na Wasze 
bezpieczeństwo ale nie są za nie odpowiedzialni! 

3. Na terenie KPN trasy tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych. 
4. Oznaczenie właściwej drogi - niebieską taśmą z logo 3xŚnieżka 
5. Do dyspozycji mapy! – Nie mamy gwarancji, że wszystkie oznaczenia przetrwają próbę czasu. 

 
6. Wyniki on-line dostępne tutaj: http://live.sts-timing.pl/3xsniezka2021 

PUNKTY KONTROLNE: 

Sędziowie w odblaskowych kamizelkach! W miejscach widocznych! Będą też na najważniejszych 
rozwidleniach szlaków. 

PUNKTY ŻYWIENIOWE: 

Dom Śląski i STAR/META – woda, Izo, cola, owoce, ciastka, trochę niespodzianek... 

Obowiązkowo: własne kubki lub bidony! 

 

http://live.sts-timing.pl/3xsniezka2021


 

ZABEZPIECZENIE: 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa organizator zapewnia pomoc GK GOPR oraz karetkę z ratownikami 
medycznymi. Nie zmienia to faktu, że zawodnicy sami muszą oceniać swoje możliwości i ryzyko. 
Pomoc medyczna ma prawo do wyłączenia zawodnika z dalszej rywalizacji. Ich decyzja jest 
ostateczna! Nr ratunkowy w górach 985 lub 601 100 300. Aplikacja ratunek! 

Nr tel.  

 - GOPR: 985 lub 601 100 300 

 - Radek Jęcek: 605 11 22 40 

P.S. Czytajcie REGULAMIN! Tam jest odpowiedź na 99,9% Waszych pytań :) 

 


