
III RODZINNY BIEG CHARYTATYWNY – JANKOWICE 
 
 

SPOTKAJMY SIĘ NA STARCIE! – informacje dla uczestników 
 

Program zawodów: 

Piątek 07.06.2019: 

17:00-19:00 – Biuro Zawodów (odbiór pakietów startowych – TYLKO !) – ZSP Jankowice ul. 
Kasztanowa  

Sobota 08.06.2019: 

9:00-12:00 – Biuro Zawodów (odbiór pakietów startowych + nowe zapisy w ramach 
sumarycznego limitu 400 uczestników) – ZSP Jankowice ul. Kasztanowa 

12 30 – oficjalne otwarcie III Rodzinnego Biegu Charytatywnego  
12 45 – rozgrzewka 
13 00 – start biegu dzieci 2,7 km 
13 10 – start biegu 5 km oraz 5 km NW 
13 25 – start biegu 10 km 
13 30 – przewidywany pierwszy Zawodnik na mecie (boisko LKS Znicz Jankowice ul. Żubrów 
36A) 
13 30 – 15 00 – ciepły posiłek : grochówka strażacka oraz woda 
Ok. godziny 14 00 – przedstawienie dzieci z Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne 
dla Dzieci i Młodzieży 

Ok. godziny 15 00 -  dekoracja zwycięzców oraz w poszczególnych kategoriach, na 
zakończenie rozdanie nagród „szczęśliwy numerek”.  

Parkingi dla zmotoryzowanych: 

• Parking przy dyskotece Grant przy ul. Żubrów 117 Jankowice (200 m od startu) 
• Parking przy ul. Kościelnej (100 m od startu) 

Woda dla uczestników biegu: 

• 2,7 km : będzie dostępny jeden punkt z wodną na trasie biegu 

• 5 km : będą dostępne trzy punkty z wodą na trasie biegu  

• 10 km : będą dostępne cztery punkty z wodą na trasie biegu  
 

Oznaczenie kilometrów na trasie biegów: 

Trasa wyścigu będzie oznaczona, co jeden kilometr. 
  



Trasy poszczególnych biegów: 

 

 



 

 

Medale :  

Wszyscy uczestnicy na mecie otrzymają pamiątkowy medal. 

Szatnie, depozyty, prysznice: 

Uczestnicy biegu będą mogli skorzystać z: 

• umywalni i natrysków znajdujących się na mecie – boisko LKS Znicz Jankowice  
• depozyt nie będzie prowadzony przez organizatora  

 

Pomiar czasu:  

Każdy zawodnik przy odbiorze pakietów startowych otrzyma chip, który będzie 
rejestrować czas zawodnika: 
- Mierzony czas zawodnika będzie czasem brutto 
- Zawodnik bez chipa nie będzie klasyfikowany 
- Chip musi zostać przypięty do buta przed startem oraz bezwzględnie musi zostać 
zwrócony na mecie  

  



Upoważnienie: 
 
Czy jedna osoba może odebrać kilka pakietów startowych? 
Tak, warunkiem jest okazanie upoważnienia od osoby, której pakiet jest odbierany. Wzór 
upoważnienia znajduje się na końcu niniejszych informacji. 
 

Cel Charytatywny Biegu : Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i 
Młodzieży „Zameczek” w Rudołtowicach. Państwa opłaty za uczestnictwo w biegu zostaną w 
całości przekazane na rzecz Ośrodka. W roku 2017 na rzecz Ośrodka uzbieraliśmy 
17.000,00 zł natomiast w roku ubiegłym przekazaliśmy kwotę 26.000,00 zł .  

 Masz pytanie w sprawie biegu - napisz do nas - na pewno odpowiemy na wszelkie pytania 
:  działaj@aktywna-pszczyna.pl lub dzwon – 664 330 337 
 
Do biegu zostało już tylko kilka godzin ! 

 

 

Do zobaczenia na starcie ! 

Biuro Zawodów Biegu 

  

mailto:działaj@aktywna-pszczyna.pl


Pełnomocnictwo do odbioru pakietu startowego 

 

          ............................................ (miejscowość, data)  

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Ja, ......................................................................................................... (imię i nazwisko) , zamieszkały  

w .......................................................... przy ul. .............................................................., legitymujący się 

dowodem osobistym seria ................................ nr .........................................., wydanym przez 

.......................................................................... ustanawiam pełnomocnika w osobie 

................................................................... (imię i nazwisko) legitymującego się dowodem osobistym seria 

............................. nr ...................................., wydanym przez .............................................................................. 

do odbioru pakietu startowego do biegu „III Rodzinny Bieg Charytatywny Jankowice” 

 

 

...............................................................  

(podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa) 

 


