WIELKIE ODLICZANIE DO MULTIMARATONÓW
„1000 km rowerem non stop” i „100 km biegiem non stop”.
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Szanowni mieszkańcy i sympatycy Gminy Pieńsk.
Rok 2018 w historii naszego narodu obfituje w wiele ważnych
jubileuszowych wydarzeń. Najważniejszym z nich jest 100 rocznica
odzyskania niepodległości w 1918 roku po 123 latach porozbiorowej
niewoli. Ale jest również inna ważna częściowo zapomniana i
nienagłaśniana dotycząca naszego miejsca zamieszkania – 1000 rocznica
zawarcia traktatu pokojowego w nieodległym Budziszynie w 1018 roku
pomiędzy Cesarzem Henrykiem II a Księciem Piastowskim Bolesławem
Chrobrym , koronowanym tuz przed śmiercią w 1025 roku na pierwszego
Króla Polski. Na mocy ustaleń traktatowych została zakończona wojna
polsko-niemiecka, która toczyła się z przerwami od kilkunastu lat. Młode
państwo polskie uzyskało między innymi niezależne Łużyce, Morawy i
Milsko tj. Łużyce Górne, obejmujące obecne Łużyce Wschodnie, na
których przyszło nam dzisiaj żyć i pracować.
W związku z tymi wydarzeniami w naszym kraju powstają setki
społecznych inicjatyw upamiętniające te historyczne wydarzenia. Również
i my mieszkańcy chcemy przypomnieć i uczcić te rocznice. Zrodziło się
wiele pomysłów. Jednak postanowiliśmy, że naszym wkładem będzie
przeprowadzenie sportowych multimaratonów pod hasłem :

„1000 kilometrów rowerem” i „100 kilometrów biegiem”
PATRONAT HONOROWY:
Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk Jan Magda
PATRONAT MEDIALNY:
Janusz Pawul - „Pieńsk Nowoczesny”
Mariusz Pozorski – „Pieńsk Miasto”; „zinfo” Zgorzelec
Regulamin multimaratonu rowerowego
1. Cel: przejechanie non stop 1000 km rowerem po wyznaczonej pętli o
długości 2,6 km ulicami : Wysoka, droga nr 92 , Batorego, Dąbrowskiego,
droga 234 w kierunku ul. Czarnieckiego- meta ( start i meta:
skrzyżowanie ulic Wysoka i Czarnieckiego) – trasa dzienna i nocna
Uwaga: dla zaawansowanych dopuszcza się przejechanie tras na
odcinkach :
a) start, Dłużyna Dolna, Zielonka, Węgliniec, do drogi wojewódzkiej,
powrót – meta ( 29,5 km) trasa dzienna
b) start, Dłużyna Dolna, Żarki Średnie, Lasów, Pieńsk, meta (17 km)- trasa
dzienna
c) start Wysoka, przez pola i łąki do drogi powiatowej, przejazd kolejowy,
fragment wojewódzkiej w kierunku Pieńska, pod wiaduktem, wzdłuż
działEk ogrodowych, Dąbrowskiego, droga nr 234 w kierunku
Czarnieckiego - meta ( 7,6 km) - trasa dzienna
2. Startować mogą osoby od 18 roku życia wpisane na listę startową,
młodsze z opiekunem
3. Przejechane kilometry zaliczane będą tylko jednej osobie zwanej
liderem, a innym ewentualnie towarzyszącym według oddzielnej
klasyfikacji.
4. W godzinach 22.00 – 6.00 mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie,
wpisane na listę.
5. Planowany start : 17 maja 2018 r. ( czwartek) godzina 8.00
Planowane przejechanie 1000 km i zakończenie maratonu 20 maja 2018 r.
w godzinach popołudniowych.
6. Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie do dnia 15 maja 2018 r.
tel. 507 111 070 lub 501 430 616

Regulamin multimaratonu biegowego
1. Cel: przebiegnięcie non stop minimum 100 kilometrów po wyznaczonej pętli o
długości 2,6 km ulicami : Wysoka, droga nr 92 , Batorego, Dąbrowskiego, droga 234
w kierunku ul. Czarnieckiego- meta
( start i meta: skrzyżowanie ulic Wysoka i Czarnieckiego) – trasa dzienna i nocna
Uwaga: dla zaawansowanych dopuszcza się przebiegnięcie trasy na odcinku :
a) start, Dłużyna Dolna, Żarki Średnie, Lasów, Pieńsk, meta ( 17 km)
b) start Wysoka, przez pola i łąki do drogi powiatowej, przejazd kolejowy, fragment
wojewódzkiej w kierunku Pieńska, pod wiaduktem, wzdłuż działak ogrodowych
Dąbrowskiego, droga nr 234 w kierunku Czanieckiego - meta ( 7,6 km) - trasa
dzienna
2. Startować mogą osoby od 18 roku życia wpisane na listę startową, młodsze z
opiekunem.
3. Przebiegnięte kilometry zaliczane będą tylko jednej osobie zwanej liderem, a
innym ewentualnie towarzyszącym według oddzielnej klasyfikacji.
4. Planowany start: 19 maja 2018 r. (sobota) godzina 8.00
5. Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie do 15 maja 2018 r.
tel. 785 990 353 mail: janusz.pawul@wp.pl lub 507 111 070 lub 501 430 616

UWAGA !
Wszystkie trasy będą oznaczone znakami kierunkowymi. Na trasach będą punkty
kontrolne zespołu sędziowskiego. Uczestnicy maratonów zobowiązani będą do
złożenia oświadczenia przygotowanego przez organizatorów dotyczącego udziału w
maratonie. W zgłoszeniu uczestnictwa należy podać: imię i nazwisko, wiek,
miejscowość, zadeklarować wybraną trasę – dystans, datę i planowaną godzinę startu,
telefon kontaktowy.
Po ustaleniu list startowych przez organizatorów uczestnicy otrzymają telefoniczną
informację o zaplanowanym starcie. W przypadku złych warunków pogodowych
organizatorzy dopuszczają zmiany odnośnie godzin startu.
Dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają napoje, posiłek regeneracyjny
oraz pamiątki uczestnictwa w maratonach. Podsumowanie i uroczyste zakończenie
20 maja 2018r. w godzinach popołudniowych w miejscu start- meta.
Telefon kontaktowy szefa zespołu organizacyjnego : 604 261 213 po godzinie 19.
Uczcijmy te historyczne jubileusze na sportowo – bądźmy razem.

ZAPRASZAMY !!!!

