BIEGOWE POWITANIE WIOSNY
ROZBIEGAJ SIĘ W CHWASZCZYNIE
PROLOG VI EDYCJI KASZUBY BIEGAJĄ 2018
CHWASZCZYŃSKA ‘10

i CHWASZCZYŃSKA ‘5

PROGRAM

Gospodarzem imprezy jest Sołectwo Chwaszczyno.
Organizator: Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w Żukowie
Patronat Honorowy: Wojciech Kankowski – Burmistrz Gminy Żukowo.
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie im. Adama Mickiewicza, Chwaszczyno
ul. Mickiewicza 16

godz. 8.30 – otwarcie biura biegu /wydawanie numerów startowych, chipów, materiałów
promocyjnych / hala sportowa/
godz. 8.30 – otwarcie kawiarenki / kawa, herbata, ciastka suche lub inne STOŁÓWKA
godz. 8.30 – otwarcie przebieralni, toalet / korytarz przy hali sportowej/
godz. 9.45 – przywitanie przez spikera
Biegi towarzyszące
/bezpłatne, dla wszystkich chętnych, osoby niepełnoletnie winny mieć zgodę opiekuna prawnego
– osoby które ukończą bieg otrzymają symboliczny medal, miejsca I – III K/M dekoracja po
biegu w strefie mety/

godz. 10.00 - 600 m – dla wszystkich pozostałych chętnych (zapisy od godz. 9,30 przy
czerwonej bramie z napisem start/meta)
godz. 10.10 - 300 m – bieg dla szeregowców podstawówki (rocznik 2006 i mł.) (zapisy od
godz. 9,30 przy czerwonej bramie z napisem start/meta)
godz. 10.30 - 100 m - bieg przedszkolaka (rocznik 2011 i mł.) (zapisy od godz. 9,30 przy
czerwonej bramie z napisem start/meta)
godz. 10.40 - oficjalna rozgrzewka – Modelscy Sport Club
godz. 10.58 – oficjalne powitanie

godz. 11.00 – start ostry – 10 km / odliczamy od 10 w dół/
godz. 11.10 – start ostry – 5 km / odliczamy od 10 w dół/
godz. 11.27 /około/ – powitanie na mecie najlepszych – 5 km
godz. 11.32 /około/ – powitanie na mecie najlepszych – 10 km

scena na hali sportowej
godz. 12,40 – Uroczystość Zakończenia
godz. 12.40 - dekoracja nagrodzonych w biegach na 10 km i 5 km
godz. 13.00 - dekoracja najlepszych mieszkańców Chwaszczyna w biegach na 10 km i 5 km
K/M po trzy miejsca
godz. 13.10 – dekoracja /5 kolorowych "wiosennych" zespołów /
godz. 13.20 – losowanie nagród wśród uczestników biegów ( 10 km, 5 km) za pomocą
chipów /osoba musi być obecna w momencie losowania i musi okazać numer startowy/
godz. 13.30 – losowanie telewizorów 2 szt. wśród uczestników którzy ukończyli bieg na
5km – Inauguracja nowego cyklu biegów / 12 biegów w cyklu/ Kaszuby Biegają na 5 km
godz. 14.00 – zakończenie imprezy
W biegu na 10 km zastosowany zostanie elektroniczny pomiar czasu. Zawodnicy zostaną
sklasyfikowani w 15 kategoriach, każdy uczestnik otrzyma medal, natomiast najlepsi nagrody
rzeczowe.
W biegu na 5 km zastosowany zostanie elektroniczny pomiar czasu. Każdy uczestnik otrzyma
medal, natomiast najlepsi K/M po trzy miejsca puchary. Bieg w cyklu KB na „5”

Parking – Chwaszczyno, Giełda Samochodowa, ul. Tuwima

Oficjalna strona www.biegchwaszczyno.cyklkb.pl

