
 
23.FINAŁ WOŚP 

Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na 

oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej 

opieki medycznej seniorów. 

 
 

 
Radom – Zalew MOSiR Borki, sobota 10 stycznia 2015r. – biegamy od godz. 11.00  

Organizatorzy – impreza koleżeńska, organizowana przez amatorów biegania 

                                                                                                                                                                                                                                                         
Program  
I. CEL 
- Poparcie idei 23.WOŚP – wsparcie finansowe uzyskane ze zbiórki „opłaty startowej”. 

- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 

II. ZGŁOSZENIA I KONTAKT 
- Zgłoszenia - biuro zawodów-obiekty MOSiR nad zalewem Borki (w dniu startu od g.10

30
-15

20
). 

- Kontakt – maratonczyk49@wp.pl , 504 574 021. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

10stycznia 2015r.(sobota) – obiekty MOSiR –zalew Borki. 

IV. TRASA BIEGU                                                                                                                                                                                            

Tereny wokół zalewu Borki. 

V. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 
10/01  sobota 

10
30

    - otwarcie biura zawodów, początek zapisów do biegu 

15
20

  - koniec zapisów do biegu 

11
00

  - start biegu, następne starty – 12.00 ; 13.00 ; 14.00 ; 15.00           

16
10

        - zamknięcie trasy biegu 

16
15

        - dekoracja zwycięzców – zakończenie imprezy. 

Dystans:  dowolny od 4,2 km (1 okr.) do 42,195 km (10 okr.) 

Klasyfikacja: kategoria generalna kobiet i mężczyzn oraz kategoria dzieci – młodzież (0 – 14 lat). O kolejności decyduje pokonany 

dystans i uzyskany czas.  

Nagrody. 
1.  Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, miejsca I-III – puchary;  

2.  Kategoria dzieci - młodzież – puchary lub statuetki. 

3. Przygotujemy 100 medali okolicznościowych. 

VI. UCZESTNICTWO 
- w biegu może wystartować każdy amator biegania;    

- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo 

VII. SPRAWY FINANSOWE 
- będzie kawa, herbatka i ognisko lub grill -  uczestnicy biegu przynoszą napoje, kiełbaski, chlebek i inne dowolne rarytasy 

- opłaty startowe – bieg bez opłaty startowej, ale coś do puszki wypadałoby wrzucić 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
- uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną  odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na  

  własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

- w trakcie imprezy zbieramy datki do puszki, a uzyskany dochód przekażemy 11.01.2015r. po biegu w Jedlni Letnisku, 

tamtejszemu sztabowi WOŚP. 

 

                                                                  

 

Z A P R A S Z A M Y !!!!! 

mailto:maratonczyk49@wp.pl

