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LESZNO 2014 

 

PROGRAM 
XXX BIEGU SYLWESTROWEGO 

 
 
1. Komitet organizacyjny: 
 

- 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy 

- Starostwo Powiatowe Leszno 

- Urząd Miasta Leszna 

- Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe ,, GROT” 

 

2. Termin i miejsce 

28.12.2014r godz. 11:00,  Jednostka Wojskowa 1517 – garnizon Leszno  

plac apelowy – otwarcie imprezy 

 
3. Trasy biegu 
Bieg szkół podstawowych, gimnazjalnych - godz. 11:30                                                  

 Start – Plac apelowy jednostki wojskowej, 17 Stycznia, stadion 

lekkoatletyczny, wzdłuż ulicy Strzeleckiej,  

Meta – brama parkingu jednostki wojskowej.   

 

Bieg główny i szkół ponadgimnazjalnych - godz. 12:00                                                                        

Start – Plac apelowy jednostki wojskowej, 17 Stycznia, Okrężna, 

Budowlanych , Usługowa, Leśna,  1 Maja, Lipowa, Racławicka,  

Meta – Plac apelowy jednostki wojskowej – dystans 7 km 

 

 

 



 

4. Uczestnictwo 

Prawo startu w biegu mają wszyscy, którzy okażą się dowodem osobistym 
lub legitymacją szkolną oraz ważnym zaświadczeniem lekarskim 
zezwalającym na start w zawodach.  
Zawodnicy nieposiadający aktualnych badań lekarskich biorą udział w 
biegu na własną odpowiedzialność po podpisaniu oświadczenia. 
 
Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie lekarskie podczas biegu oraz 
ciepłe napoje. 

 
Z uwagi na zbliżającą się Noc Sylwestrową mile widziani 

przebrani zawodnicy  
 

5. Klasyfikacja 

* 1-3 open – mężczyźni 
* 1-3 open – kobiety 
* 1-3 powiatu leszczyńskiego 
* 1-3 żołnierze zawodowi – oficer /4pplot/ 
* 1-3 żołnierz zawodowy – podoficer /4pplot/ 
* 1-3 żołnierz zawodowy – szer. zawodowy /4pplot/ 
* 1-3 żołnierz zawodowy – kobieta /4pplot/ 
* 1-3 służby mundurowe 
Biegi młodzieży szkolnej 
* kategoria – chłopcy i dziewczęta - klasy 1-6 
* kategoria – chłopcy i dziewczęta - gimnazjum 
* kategoria – chłopcy i dziewczęta - ponadgimnazjum  
 (Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie) 

 

 

 

 

6. Nagrody 

W poszczególnych kategoriach puchary, medale, nagrody rzeczowe. 
Ponadto spośród uczestników, którzy ukończyli bieg zostaną rozlosowane 
nagrody rzeczowe. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian odnośnie wynagradzania 
w/w kategoriach. 
 
7. Zgłoszenia  

Zgłoszenia do biegu OPEN , dzieci i młodzieży na stronie internetowej 
datasport.pl lub w sekretariacie przed biegiem na hali sportowej od godz. 
9.00 do 10.30 
Dla chętnych opłata startowa 15 zł na medal pamiątkowy w terminie 
do dnia 15.12.2014r. po internetowej rejestracji. 
  

Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe GROT 
Wpłata na konta PKO Banki Polski 
25 1020 3088 0000 8302 0079 8223 

W tytule płatno ści nale ży wpisa ć ,, opłata za medal pami ątkowy XXX Bieg 
Sylwestrowy 2014”  

 

PROGRAM MINUTOWY 

9:30 – 10:30  – przyjmowanie zgłoszeń do startu 

11:00    –  otwarcie  imprezy  

11:30    – start do biegu szkół podstawowych i gimnazjalnych  

12:00    – start  do biegu głównego i szkół ponadgimnazjalnych 

12:30 – 13:00 – pokazy artystyczne – hala sportowa 

13:00    – wręczenie nagród i upominków oraz zamknięcie                 

imprezy sportowej. 

 



OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEBIEG ZAWODÓW 

Krzysztof DUBANIEWICZ – nr. tel (0-65) 525 74 95, kom. 785 209 221 

Jarosław ZIELONKA – nr. tel. (0-65) 525 74 95, kom. 603 250 195  

 


