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10 września 2019
VI BIEG RODZINNY – ZAPISY ONLINE JUŻ TRWAJĄ

Znowu pobiegną wszystkie pokolenia – nie tylko w sztafecie familijnej. A pamiątkowy
medal dostanie każdy. Na Promenadę Niemena w niedzielę, 15 września, zaprasza
stowarzyszenie ,,Zabiegani”. Elektroniczne zapisy potrwają do 11 września, ale swój
udział będzie też można zgłosić w samym dniu biegu.
Celem biegu jest popularyzacja biegania i aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych oraz promocja Częstochowy.

Zainteresowani udziałem mogą się zapisać elektronicznie do 11 września #℣佐⌡⌀搀漀 最漀搀稀⸀ ㈀⸀ ⌡
poprzez linki na stronie http://www.zabiegani.czest.pl/ lub osobiście w dniu biegu w biurze
zawodów #℣佐⌡⌀渀愀樀瀀稀渀椀攀樀 ㌀ 洀椀渀甀琀 瀀爀稀攀搀 猀琀愀爀琀攀洀⌡⍃倣℣. W zgłoszeniu należy podać: imię, na
urodzenia (ewentualnie informację o reprezentowaniu miasta, dzielnicy, klubu, szkoły itp.).
Wszystkie uczestniczki i uczestnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale.
Ponadto wśród wszystkich startujących będą rozlosowane drobne upominki.
W ramach imprezy odbędą się następujące biegi:
ok. 11:00 - Bieg ,,12-tek” (roczniki 2008+2007) = 600m (dziewczynki i chłopcy - wspólny start)
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ok. 11:10 - Bieg ,,10-tek” (roczniki 2010+2009) = 400m (dziewczynki i chłopcy - wspólny start)
ok.11:20 - Bieg ,,8-ek” (roczniki 2012+2011) = 200 m (dziewczynki)
ok. 11:25 - Bieg ,,8-ek” (roczniki 2012+2011) = 200m (chłopcy)
ok. 11:30 - Sztafeta Familijna –fala pierwsza
ok. 11:40 - Bieg ,,Krasnala” (roczniki 2013+2012) = 100m (dziewczynki)
ok. 11:45 - Bieg ,,Krasnala” (roczniki 2013+2012) = 100m (chłopcy)
ok. 11:50 - Bieg „Elfików” (rocznik 2014) = 100m (dziewczynki)
ok. 11:55 - Bieg „Elfików” (rocznik 2014) = 100m (chłopcy)
ok. 12:00 - Sztafeta Familijna – druga fala
ok. 12:10 - Bieg ,,Skrzatów” #℣佐⌡⌀爀漀挀稀渀椀欀 ㈀ 㔀⌡⍃倣℣ = 60m #℣佐⌡⌀搀稀椀攀眀挀稀礀渀欀椀⌡⍃倣℣ok. 12:15 - B
(rocznik 2015) = 60m (chłopcy)
ok. 12:20 - Bieg ,,Smerfetek” (rocznik 2016) = 60m (dziewczynki)
ok. 12:25 - Bieg ,,Smerfików” (rocznik 2016) = 60m (chłopcy)
ok. 12.30 - ,,Bieg z siatkami na obcasach” = 150m (min. wysokość obcasa -7cm)
ok.12.35 - dekoracje biegów dla dzieci ok. 13.30 Bieg dla dorosłych i młodzieży (rocznik 2005 i starsi)= 3km
ok.13.31 - marsz NW - bez ograniczeń wiekowych= 3km
ok. 14.15 - podsumowanie, dekoracja, losowanie nagród.
Sztafeta Familijna (na czas) = 4 X 100 (mama + tata + dziecko + dziadek lub babcia)
Opłata startowa w biegu i marszu Nordic Walking na dystansie 3 km – wpisowe min. 10 zł #℣佐⌡⌀搀o
puszki na rzecz Częstochowskiego Hospicjum Dziecięcego#℣䍐⌡⌀⸀ 唀搀稀椀愁䈀 眀 瀀漀稀漀猀琀愁䈀礀挀h
konkurencjach jest bezpłatny. Podczas całego wydarzenia prowadzona będzie zbiórka
charytatywna.
VI Bieg Rodzinny Zabieganych zainauguruje Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.
Organizatorem jest Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych ,,Zabiegani” Częstochowa przy
współudziale Urzędu Miasta Częstochowy oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Szczegóły na stronie http://www.zabiegani.czest.pl/
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