
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SKS „ZŁOTNICZANIE”  
przy Szkole Podstawowej Nr 24 we Wrocławiu  

ul. Częstochowska 42  
54-031 Wrocław  
tel. 071/3493716 

Termin: 21.04.2012 r. 
 
 

Miejsce: Park Złotnicki, ul. Złotnicka (obok MłodzieŜowego Ośrodka 
Socjoterapii nr 2) 

 

Program: Zgłoszenia do biegów dziecięcych godz. 900 – 950 

 
godz. 1000 bieg dziewcząt rocznik 2003 i młodsze (trasa 600m) 
godz. 1010 bieg chłopców rocznik 2003 i młodsi (trasa 600m) 
godz. 1020 bieg dziewcząt rocznik 2001/2002 (trasa 800m) 
godz. 1030 bieg chłopców rocznik 2001/2002 (trasa 800m) 
godz. 1040 bieg dziewcząt rocznik 1999/2000 (trasa 1200m) 
godz. 1050 bieg chłopców rocznik 1999/2000 (trasa 1200m) 
 
Biegi dla dzieci organizuje SKS „Złotniczanie” 

 
 
 
 
 

 
Klasyfikacje biegu głównego: 
Klasyfikacje tylko w kategoriach wiekowych:  

MęŜczyźni:      Kobiety: 
1. M-16  /1993 -1996/                             1. K-16  /1993 -1996/ 
2. M-20  /1983 -1992/                             2. K-20  /1983 -1992/ 
3. M-30  /1973 -1982/                             3. K-30  /1973 -1982/ 
4. M-40  /1963 -1972/                             4. K-40  /1963 -1972/ 
5. M-50  /1953 -1962/                             5. K-50  /1962 i starsze/ 
6. M-60  /1943 -1952/ 
7. M-70  /1942 i starsi / 

 
 

Bieg Główny : Godz. 12.30 – dystans około 6 km 
(organizator WKB PIAST Wrocław) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SKS „ZŁOTNICZANIE”  
przy Szkole Podstawowej Nr 24 we Wrocławiu  

ul. Częstochowska 42  
54-031 Wrocław  
tel. 071/3493716 

Zgłoszenia:  
Do biegów dla dzieci 
Telefonicznie – 071/3493716 (dotyczy szkół podstawowych) lub w dniu 
zawodów godz. 900 - 1000 

 obok linii startu i mety w Parku Złotnickim. 
Do biegu głównego 
W dniu zawodów w godz. 1030– 1200 –  w SP 24 ul. Częstochowska 42 
Oraz poprzez formularz zgłoszeniowy na  www.wkbpiast.com 

Warunki uczestnictwa: 
Uczestnikiem biegu głównego moŜe zostać kaŜda osoba, która ukończyła 
16  lat. 
Od osób niepełnoletnich, które do dnia 21.04.2012 r. nie ukończyły 18 
roku Ŝycia,  wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna 
podpisana w obecności pracownika biura zawodów.  
Osoby pełnoletnie mogą wystartować w biegu głównym po podpisaniu 
oświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w biegu na własną 
odpowiedzialność lub przedłoŜeniu zaświadczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań do uprawiania biegów długodystansowych. 
 
Za badania uczestników biegów dla dzieci odpowiedzialni są 
opiekunowie. 
W kategoriach szkół podstawowych obowiązują imienne listy z 
rocznikiem, potwierdzone przez dyrektora szkoły oraz waŜna legitymacja 
szkolną. 
 
Wszelkich informacji nt. biegów dla dzieci udziela SKS „Złotniczanie” 
przy SP 24, tel. 71/349 37 16. 

 Informacje- bieg główny tel. 693 19 14 19, roland-szermierz@o2.pl 
 

Trasa i dystans: 
Alejki parkowe Parku Złotnickiego 
Biegi dla dzieci: od 600 m do 1200 m  
Bieg główny: ok. 6 km 

 



 
 
 
 
 

Nagrody: 
Dla biegów dziecięcych: szkół podstawowych za miejsca I-III nagrody 
rzeczowe oraz dyplomy za miejsca I-VI. 
Bieg główny: puchary za miejsca I – III w kat. wiekowych. 
Spośród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg główny zostaną 
rozlosowane upominki. 
 

Opłata startowa: 
10 zł - płatne do dnia 19 kwietnia bezpośrednio na konto organizatora: 
30 1090 2402 0000 0006 1001 0454 według wzoru: imię, nazwisko, 
Złotnickie Biegi Przełajowe - opłata startowa. 
15 zł - płatne w dniu startu. 
W przypadku braku informacji na liście startowej o  wniesieniu  opłaty 
– konieczność okazania się dowodem wpłaty w biurze biegu. 
  

 
Wręczenie nagród dla wszystkich grup dziecięcych odbędzie się 

w PARKU ZŁOTNICKIM 
(w przypadku złej pogody w SP 24 ) 

Losowanie i wręczenie nagród dla biegu głównego odbędzie się 
w SP 24 ogodz.13.30 

 
Postanowienia końcowe: 

Bieg główny odbędzie się bez względu na pogodę. 
Organizator zapewnia opiekę medyczną. 
Organizator zapewnia szatnie-przebieralnie, depozyt oraz toalety. 
Organizatorzy zastrzegają sobie moŜliwość zmian w programie 
zawodów i regulaminie. 
Interpretacja regulaminu naleŜy wyłącznie do organizatora. 
Chcąc uniknąć wątpliwości najlepiej zadzwoń:  
SKS „Złotniczanie” przy SP 24 (tel. 071/3493716 ). 
WKB Piast Wrocław (tel. 693 19 14 19) 

 
Organizatorzy: 
SKS Złotniczanie 
WKB Piast Wrocław  

 

SKS „ZŁOTNICZANIE”  
przy Szkole Podstawowej Nr 24 we Wrocławiu  

ul. Częstochowska 42  
54-031 Wrocław  
tel. 071/3493716 


