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K O M U N I K A T 

BIEG 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI WOKÓŁ ZALEWU NOWOHUCKIEGO 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH  I PONADGIMNAZJALNYCH 

MIASTA KRAKOWA 

 

ORGANIZATORZY:  Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków – Wschód  

Porozumienie Dzielnic Nowohuckich (XIV, XV, XVI i XVII) 

CEL IMPREZY:  Uczczenie uroczystości obchodów 100-lecia uzyskania Niepodległości przez 

Polskę oraz popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży  

 

TERMIN  ZAWODÓW: 

25.05.2018 r. /piątek/  -  szkoły podstawowe zbiórka uczestników o godz. 1030 

    -  początek zawodów o godz. 1115 

    -  szkoły gimnazjalne zbiórka uczestników o godz. 1145 

    -  początek zawodów o godz. 1215 

    - szkoły ponadgimnazjalne zbiórka uczestników o godz. 1245 

    - początek zawodów o godz. 1315 

MIEJSCE  ZAWODÓW: 

Zalew Nowa Huta, ul. Bulwarowa (zbiórka obok placu zabaw dla dzieci) 

UCZESTNICTWO: 

W biegu startują uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oddzielnie  

w kategorii dziewcząt, i w kategorii chłopców. Reprezentacja szkoły liczy maksymalnie  

15 zawodników i  15 zawodniczek. Obowiązuje Karta Zgłoszeniowa udziału w zawodach 

(potwierdzona przez dyrektora szkoły – wzór zamieszczony jest na naszej stronie internetowej  

www.moswschod.pl). Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja do biegu, ponieważ zapisy będą 

prowadzone bezpośrednio przed biegiem w biurze zawodów na podstawie dostarczonej karty 

zgłoszeń. 
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Zapraszamy do uczestnictwa uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z całego Miasta 

Krakowa. Bieg ma charakter otwarty. 

 

SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  ZAWODÓW: 

Klasyfikacja osobno dla dziewcząt i chłopców. Bieg zostanie rozegrany wokół Zalewu Nowohuckiego. 

Długość trasy ok. 1250 m dla dziewcząt i chłopców (jedna pętla). 

1. Bieg dziewcząt: SP - godz.: 1115  GIM - godz.: 1215 LIC - godz. 1315 
2. Bieg chłopców: SP - godz.: 1130  GIM - godz.: 1230 LIC - godz. 1330 

 

NAGRODY:    

1. W każdym z biegów pierwsze 20 osób otrzyma okolicznościowe koszulki 100-lecia odzyskania 
Niepodległości. 

2. Trzy pierwsze osoby z każdego biegu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, puchary  
i medale. Na ich wręczenie zapraszamy wyjątkowo w dniu 27 maja godz. 15.00 na główną 
scenę zlokalizowaną na stadionie lekkoatletycznym na os. Szkolnym 39. 
 

Kierownikiem imprezy jest Pan Filip Muszyński. 

Serdecznie zapraszamy młodzież szkolną do wielkiego narodowego święta biegowego. 

 

Uwagi 

Szatnie (namioty) będą zlokalizowane w okolicy linii startu i mety (dwa namioty). Namioty służą 

wyłącznie do przebierania się. Organizator zabezpiecza opiekę medyczną podczas zawodów. Będą 

również dostępne toalety TOI-TOI. 
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