


SOBOTA, 8.10.2022

08:30

10:00

12:30

13:15

14:00

Otwarcie biura zawodów

Start pierwszego zawodnika

Start serii Społeczności Varso Place

Start serii elity sportowej

Ceremonia dekoracji i zakończenie imprezy

PROGRAM



Biuro
zawodów:

8:30 - 13:00 
Parter, 

Varso Tower 

Liczba pięter:
53

Przewyższenie:
230 metrów

Adres:
Varso Tower, 
ul. Chmielna

69/73, 00-801
Warszawa

Organizacja
startu:
starty

indywidualne
co 15 sek. 

INFORMACJE OGÓLNE

Liczba schodów:
1382



PLAN SYTUACYJNY



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:

*brak możliwości wymiany rozmiaru zamówionej koszulki

BIURO ZAWODÓW



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

Bardzo prosimy o obecność w okolicach startu (lobby drzewne
Varso Tower) 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://wbiegnijnavarso.pl/dla-zawodnikow/
https://www.biegnaszczyt.pl/dla-zawodnika


Krótko po starcie wbiegamy do budynku.
Pierwsze 2 piętra: "trójkątna" klatka schodowa, lewoskrętna
Na 2. piętrze zmiana klatki (krótki dobieg).
Od 2. piętra do 47. piętra - klatka prostokątna, lewoskrętna
Na 47. piętrze ponowna zmiana klatki - krótki dobieg.
Ostatnie piętra - klatka prostokątna, lewoskrętna i dodatkowe
schody na dach.
Meta: taras widokowy na dachu - 53. piętro.

Oczekiwanie na start: Lobby Varso Tower, parter

Start: sprzed budynku Varso Tower, od ul. Chmielnej

Przebieg trasy:

TRASA



Po wbiegnięciu na metę, zawodnik otrzymuje medal i wodę.

Następnie zawodnik kierowany jest do innej klatki schodowej,
którą należy zejść 4 piętra w dół, na duży taras widokowy na 49.
piętrze. Tam zlokalizowana będzie Strefa Finishera, gdzie
zawodnicy otrzymają Red Bulla, będzie DJ, ścianka do robienia
zdjęć i piękny widok na miasto :) Na tarasie są też ławki do
siedzenia.

By zjechać na dół, należy udać się do windy (będzie oznaczenie i
wolontariusze kierujący do windy). Tą windą zjeżdżamy na 46.
piętro. W windzie będzie osoba z obsługi.

Następnie nasi wolontariusze pokierują biegaczy do drugiej,
panoramicznej windy, którą będzie już można zjechać na parter,
do lobby Varso Tower.

Po biegu:

TRASA





Numer startowy zostanie wydany w Biurze 
Zawodów wraz z pakietem startowym. 
Numer należy agrafkami przyczepić z 
przodu koszulki, aby był widoczny 
dla sędziów. 

SZATNIE

NUMER STARTOWY

Do dyspozycji zawodników będą szatnie z zamykanymi
szafkami w klubie Zdrofit w budynku Varso Place (II piętro,
winda F obok głównej recepcji). Przed skorzystaniem z szatni
należy wypełnić formularz, który zostanie wydany w Biurze
Zawodów. 



META

CEREMONIA DEKORACJI 

Zlokalizowana na 53. piętrze budynku Varso Tower. Na mecie
będzie przygotowana woda oraz medal. 

Z uwagi na ograniczoną przestrzeń, bardzo prosimy, aby po
ukończonym biegu i krótkim odpoczynku, zawodnicy kierowali
się od razu na drugą klatkę schodową. 4 piętra niżej na tarasie
widokowym Varso Tower znajdować się będzie Strefa Finishera*.

*Do Strefy Finishera będą mieli wstęp wyłącznie zawodnicy.  

Termin: 8.10.2022 14:00
Miejsce: Lobby drzewne Varso Tower

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 8 listopada 2022 r. 

Uwaga! Nieodebrane statuetki nie będą wysyłane.



WYNIKI

klasyfikacja OPEN (K/M)
klasyfikacja Społeczności Varso Place (K/M)
klasyfikacja Elity (K/M)

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

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

Zawodnicy otrzymają ponadto swój wynik za pomocą
wiadomości SMS.

Klasyfikacje Biegu Wbiegnij na Varso Tower:

https://wyniki.datasport.pl/
https://wbiegnijnavarso.pl/


ZDJĘCIA
Dzięki współpracy z serwisem PIC2GO otrzymacie zdjęcia z biegu
jeszcze w trakcie trwania imprezy. Gwarantujemy, że do wieczora
wszystkie zdjęcia będą na Waszym profilu. Aby pobrać zdjęcia
kliknij TUTAJ.

Jak pobrać darmowe zdjęcia?
1. Na numerze startowym znajduje się specjalny kod, tzw. pictag,
dzięki któremu identyfikowane są Twoje zdjęcia z biegu.
2. Aby uzyskać do nich dostęp, wpisz swój numer startowy w
okienku na stronie www.wbiegnijnavarso.pl/zdjecia.
3. Następnie wybierz najlepsze z udostępnionych zdjęć i opublikuj
je na swoim profilu Facebook. Zachowaj wspomnienia swojego
sportowego osiągnięcia i dziel się nimi!

Uwaga! Warunkiem otrzymania zdjęć jest właściwe umieszczenie
numeru startowego z pictagiem, co umożliwia identyfikację
zawodników. Musi być on umieszczony w pozycji poziomej, w
dobrze widocznym miejscu na przodzie koszulki. Krzywe ułożenie
lub przysłonięcie pictagu utrudnią lub nawet uniemożliwią
identyfikację zawodnika.

http://www.wbiegnijnavarso.pl/zdjecia
https://wbiegnijnavarso.pl/zdjecia


PARKING
Zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z parkingu
podziemnego (poziom -1 oraz -2) w kompleksie budynków
Varso Place. Wjazd na parking jest możliwy od ul. Chmielnej.
Koszt parkingu to 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę parkowania.  

LEGO
Varso Tower stworzone z klocków LEGO zostało zgłoszone do
konkursu LEGO Ideas. Każdy ma możliwość zagłosować TUTAJ oraz
podczas trwania wydarzenia Wbiegnij na Varso Tower. 

Jeżeli nasz wieżowiec zdobędzie 10 tys. głosów, zostanie
zakwalifikowany do finału i ma szansę trafić prosto do
Waszych domowych kolekcji! Dlatego jeśli podoba Wam się nasza
budowla, to nie zwlekajcie i zagłosujcie.

https://reav.is/VarsoLEGO


RESTAURACJA QUATTRO
FORMAGGI

dla uczestników biegu bezpłatny 
dla kibicujących gości po 9 zł.

Restauracja Quattro Formaggi zlokalizowana na parterze
budynku Varso Tower przygotowała specjalną ofertę dla
zawodników biegu: 
 
Fit oferta klasyczna
Konfitowana z pierś z kurczaka, makaron orzo, chrupiąca sałatka
z winegretem i pomidorki cherry
35 zł
 
Fit oferta vege
Ratatuille warzywne z makaronem orzo
35 zł
 
Shot odpornościowy z imbiru, cytryny i miodu

Liczba zestawów limitowana czasowo, dostępna jedynie w dniu
biegu od 12:00 do wyprzedania się oferty.



MASZ PYTANIE?
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


Dziękujemy, że jesteś z nami podczas pierwszej edycji 
Wbiegnij na Varso Tower! 

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
Fundacja HB Reavis przekaże 20 tysięcy złotych na rzecz
uchodźców z Ukrainy wspomaganych przez Polską Akcję
Humanitarną. 

Do zobaczenia!

DZIĘKUJEMY!




