
V OGÓLNOPOLSKI BIEG NA ŁY ŻWOROLKACH 
O PUCHAR WÓJTA GMINY RUDNIK 

I PUCHAR WÓJTA GMINY PIETROWICE WIELKIE  
 

07.06.2015 

 
Bieg zaliczany jest do Pucharu Śląska 2015 

 
 

 
 
 
 
Organizatorzy:  
• Urząd Gminy Rudnik;  
• Urząd Gminy Pietrowice Wielkie  
• Fundacja „GNIAZDO” Modzurów;  
• UKS „ZRYW” w Rudniku 
• Stowarzyszenie „SILESIA” - Skating  
 
Cel imprezy:  
• krzewienie masowej kultury fizycznej;  
• popularyzacja rolkarstwa  
• promocja Gminy Rudnik i Gminy Pietrowice Wielkie  
 
Data: 07.06.2015r. (niedziela) godz. 11.30 — rozpoczęcie (zapisy),  
godz. 14.00 (pierwsze wyścigi) dla dzieci i młodzieży,  
godz. 15.00 – start do biegu głównego  
 
Miejsce zawodów:  
Modzurów, plac przy kościele pw. Św. Trójcy, ul. Strzybnego 24, Gmina Rudnik — 12 km od Raciborza  
 
Trasa:  
wahadłowa, odcinek w jedną stronę 5,75 km, idealny asfalt (Modzurów – Pawłów), 
kobiety jadą tam i z powrotem (jedna pętla); mężczyźni (dwie pętle)  
 
 
Kategorie i dystanse:  
Szkoła podstawowa:  
1. klasy l - III (dziewczyny) — 200 m.            rok ur. 2004 i młodsi 
2. klasy l - III (chłopcy) —  200 m.                rok ur. 2004 i młodsi 
3. klasy IV - VI (dziewczyny) — 800 m.         rok ur. 2001 - 2003 
5. klasy IV - VI (chłopcy) — 800 m.              rok ur. 2001 - 2003 



 
Gimnazjum:  
1. klasy l - III (dziewczyny) — 2000 m.            rok ur. 1998 - 2000 
2. klasy l - III (chłopcy) - 2000 m.                    rok ur. 1998 - 2000 
 
Mężczyźni:  
M1. kategoria do 39 lat — 23000 m.                rok ur. 1975 i młodsi 
M2. kategoria od 40 lat — 49 lat —23000        rok ur. 1965 - 1974 
M3. kategoria od 50 lat — 59 lat —  23000 m.  rok ur. 1955 - 1964 
M4. kategoria powyżej 60 lat – 23000 m.          rok ur. 1954 i starsi 
 
Kobiety  
K1. kategoria do 35 lat — 11500 m.                  rok ur. 1979 i młodsze   
K2. kategoria powyżej 35 lat — 11500 m.          rok ur. 1978 i starsze 
 
Wpisowe do biegu głównego 30 zł w dniu startu. 
 
 
W ramach wpisowego zawodnicy otrzymają - gorący posiłek, dla pierwszych 40 kobiet na mecie okoliczno-
ściowy medal, dla pierwszych 80 mężczyzn na mecie okolicznościowy medal. 
 
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność; 
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów;  
Obowiązuje kask na głowę.  
 
Na zwycięzców czekają puchary i atrakcyjne nagrody za miejsca I – III w kategoriach wiekowych 
oraz puchary za I miejsca OPEN K i M. 
 
Na każdego uczestnika zawodów czeka niespodzianka. 
 
Każdy zawodnik porusza się zgodnie z zasadami ruchu drogowego, trasa jest oznakowana znakami pozio-
mymi i pionowymi.  
Uczestnicy zawodów oraz kibice muszą zwrócić uwagę na bezpieczeństwo w okolicy startu i mety.  
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.  
 
Telefon organizatora — Jan Deńca Urząd Gminy Rudnik 324106428 wew. 104,  
                                  Kazimierz Grycman 511 384 051,  
 
Impreza współfinansowana przez: Gminę Rudnik, Gminę Pietrowice Wlk. Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Katowicach, Fundację „GNIAZDO” z Modzurowa, LokalnąGrupę Działania 
„Parnerstwo Dla Rozwoju” 

 

 


