
         Regulamin 10. Biegu pod Powodziową Falę  
                 Start niedziela 21 sierpnia 2011 r. 15.00 
         ul. Piotra Skargi we Wrocławiu przy fosie przed Wzgórzem Partyzantów 

Biegniemy przez Wzgórze Partyzantów–obok Galerii Dominikańskiej–przez 

most Grunwaldzki–Wybrzeże Wyspiańskiego–most Zwierzyniecki    wzdłuż 

muru ZOO   wałem wzdłuż Odry–przez wejście na Jaz Opatowice-most i 

kładkę Bartoszowicką–polnym traktem wzdłuż Odry         i naprzeciw 

Trestna podbieg drogą brukowaną kocimi łbami i przez wał do Łanów-na 

pierwszej krzyżówce (za domem sołtysa) w lewo do piłkarskiego campu  

PKS Max Łany i na asfaltowym placu przed boiskiem i szatniami META!!! 
CELE: ►Popularyzacja biegania w bliskości z przyrodą, jako najprostszej formy aktywności ruchowej 
►Uczczenie bohaterskiej obrony Łanów i wrocławskiego Psiego Pola podczas powodzi w lipcu 1997 r. 
ORGANIZATOR: Dolnośląski Związek Weteranów Lekkiej Atletyki z władzami i gminy Czernica, Sołectwem w Łanach, 
PKS MAX Łany oraz Społecznym Komitetem Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łanów i Czernicy. 

Trasa biegu nie jest zamknięta dla ruchu pieszego i rowerowego z postulowanym zatrzymaniem ruchu pojazdów przy przekraczaniu jezdni 

Podwala na skrzyżowaniu przy Galerii Dominikańskiej.  Ubrania zapakowane w dostarczone w worki będą zwracane na MECIE PRZY 

SZATNIACH. UCZESTNICTWO: Wnoszona przy zapisie opłata wynosi 10 zł, za co na starcie okolicznościowy button , a na 
mecie napój, kiełbaska i podczas dekoracji  wypisany dyplom z historią biegu oraz uczestnictwo w losowaniu nagród. Wymagany 

podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własna odpowiedzialność. Niepełnoletni (poniżej 16 lat) biegną po złożeniu 
podpisu przez  ustawowego opiekuna. Każdy odbierając numer  potwierdza akceptację regulaminu. ZGŁOSZENIA: Elektronicznie: 

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=260                     r. d                  do24.00w sob20.08. 

Zgłoszenia i potwierdzenia 21 VIII przy ul. Piotra Skargi 18a w                    Skargi 18a    od 13.00 do 14.45.                                                                                               

Rozdanie dyplomów, medali (dla trójek), nagród                i pucharó           w oraz losowanie 
fantów wśród wszystkich uczestników biegu o godzinie 17.00.!!!! 

Puchary dla: 1) Zwycięzcy klasyfikacji generalnej open – wójta gminy Czernica 2) Zwyciężczyni klasyfikacji 
generalnej kobiet – przewodniczącego Rady Gminy Czernica, 3) Najlepszego Dolnoślązaka spoza Wrocławia – 
wojewody dolnośląskiego 4) Najlepszego wrocławianina – prezydenta Wrocławia, 5) Najlepszego Dolnoślązaka 

spoza Wrocławia i powiatu wrocławskiego – marszałka dolnośląskiego, 6) Najlepszego zawodnika powiatu 
wrocławskiego – starosty powiatu wrocławskiego, 7) Najlepszego zawodnika gminy Czernica – wójta gminy 

Czernica, 8, 9 i 10) Najlepsze trójki w kat. M-16 (1982-95), K-16 (1982-95) i M-30 (1972-81) – dyrektora WKFSiT 
UM WD, 11 i 12) Najlepsze trójki w kat. M-40 (1962-71) i K-30 (1967-81) – Rady Gminy Czernica, 

13 i 14) Najlepsze trójki w kat. M-50 (1952-61) i K-45 (panie ur. 1966 i starsze) – Rady Gminy Czernica, 
15 i 16) Najlepsze trójki w kat. M-60 (1942-51) i M-70 (ur. w 1941 i starsi) – starosty powiatu wrocławskiego, 
17 i 18) Najdojrzalszą biegaczkę i najstarszego biegacza – sołtysa Łanów.                                                          .. 
1.  Start uwzględniany w klasyfikacji Otwartych Mistrzostw Powiatu Wrocławskiego w Biegach Długich. 2. 

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 3. Obowiązuje estetyczny ubiór. 4. Sprawy sporne rozstrzyga dyrektor biegu. 

Dyrektor  9. Biegu pod Powodziową Falę - red. Maciej Głowacki – glowkin@wp.pl, tel +48-728 262 342, www.maratonypolskie.pl. 

Bieg otworzy 14. Piknik w Łanach i 12. DOŻYNKI PARAFIALNE. 
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