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XIV KLONOWICKI BIEG WIOSNY 2015 

 
Zgodnie z tradycją szkoły w miesiącu maju kultywujemy bieganie jako wspaniałą formę aktywności 

fizycznej. Mobilizujemy naszych uczniów, rodziców, przyjaciół  i wszystkich sympatyków zdrowego stylu 

życia do wzięcia udziału w imprezie w charakterze zawodników, kibiców i organizatorów. 

Sądzimy, że to świetny pomysł, dlatego Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum 

im. S.F. Klonowica zapraszają na XIV   Klonowicki  Bieg Wiosny 2015. 

 

1. Organizator lokalny: Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum 

im.S.F.Klonowica w Lublinie 

2. Koordynator: Marek Piszczek tel: 501318875, e-mail:funsport.lublin@gmail.com 

                              Magdalena Maciążek tel: 604272329, e-mail: m.maciazek@poczta.onet.pl 

3. Data: 23.05.2015 godzina 8.30 

4. Miejsce: Lublin, Stadion „ Start” al. Zygmuntowskie 

5. Uczestnicy: wszyscy chętni, którzy widzą dla siebie kategorie 

6. Kategorie ( nowe kategorie!!!!!!) 
     0 Bieg: rodzeństwo, dziewczęta i chłopcy, 5-latki i młodsi 

      I       Bieg: klasy I szkoły podstawowej dystans 400m dziewczęta,  

       II      Bieg: klasy I szkoły podstawowej dystans 400m chłopcy,  

       III     Bieg: klasy II i III szkoły podstawowej dystans 400m dziewczęta, 

       IV     Bieg: klasy II i III szkoły podstawowej dystans 400m chłopcy,  

       V      Bieg: klasy IV szkoły podstawowej dystans 600m dziewczęta, 

       VI     Bieg: klasy IV szkoły podstawowej dystans 600m chłopcy, 

       VII    Bieg: klasy V-VI szkoły podstawowej dystans 800m dziewczęta,  

       VIII   Bieg: klasy V-VI szkoły podstawowej dystans 800m chłopcy,  

       IX      Bieg: klasy I-III gimnazjum dystans  800m dziewczęta i chłopcy+  bieg otwarty na dystansie 3200m 

7. Nagrody:  
      W biegach 0 medale dla każdego zawodnika i dyplomy, w biegach  II-VIII medale za miejsca 

      I-III w każdym roczniku i dyplomy imienne.  

      W biegu głównym kobiety i mężczyźni startują razem, natomiast klasyfikacja  prowadzona jest 

oddzielnie. Nagrodą są puchary / statuetki, dyplomy, medale. 

8. Program zawodów: 
      8.30   Rejestracja zawodników, pobieranie kart startowych  ( na miejscu start-meta) 

      9.00   Uroczyste powitanie zawodników i rozpoczęcie biegu 

      ~11.00  Dekoracja zwycięzców i zakończenie imprezy. 

9. Zapisy i rejestracja:                                   
      Rejestracja przewidziana jest przed zawodami od godz.8.30 w miejscu biegu tzn. na stadionie   

„Start” w miejscu „start- meta’. 


