
 

                                                            EDYCJA 2021r. 
                                               PROGRAM ZAWODÓW W RAMACH: 

  43 BIEG JESIENNY IM.RED.TOMASZA HOPFERA W PARZYMIECHACH   

                                                                         oraz  

Rowerowe, Przełajowe Ściganie Na Zielonym 

Wierzchołku Śląska w Parzymiechach 

                                                  

 

 

               ZAPISY  
 

https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/43-bieg-jesienny-im-red-tomasza-

hopfera-w-parzymiechach?fbclid=IwAR1FYvTf6_W2GI9RnXkQkrppthqXGtxczcgC-

ugeg5YHvKWcX2atUF4Dd-0 

 

SOBOTA 18.09.2021r. – Boisko piłkarskie Sokoła w Parzymiechach ul.Kasztanowa 5 

 godz. 12.00 – 13.30 czas pracy biura zawodów dla rowerzystów 

godz. 12.00 – 13.40 czas biura zawodów dla NW 

godz. 14.00 - start crossu rowerowego na dystansie 36 km 

godz. 14.10 – start NW na dystansie 5 km 

godz. 14.45 – rozpoczęcie wydawania posiłków dla zawodników NW i rowerzystów  

godz. 15.00 – zamknięcie linii mety dla NW 

godz. 15.30 – dekoracja zawodników NW 

godz.15.50 - przewidywane zamknięcie linii mety dla crossu 

godz. 16.00 -  przewidywany czas dekoracji rowerzystów 

godz. 16.30 – zakończenie pierwszego dnia imprezy 

https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/43-bieg-jesienny-im-red-tomasza-hopfera-w-parzymiechach?fbclid=IwAR1FYvTf6_W2GI9RnXkQkrppthqXGtxczcgC-ugeg5YHvKWcX2atUF4Dd-0
https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/43-bieg-jesienny-im-red-tomasza-hopfera-w-parzymiechach?fbclid=IwAR1FYvTf6_W2GI9RnXkQkrppthqXGtxczcgC-ugeg5YHvKWcX2atUF4Dd-0
https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/43-bieg-jesienny-im-red-tomasza-hopfera-w-parzymiechach?fbclid=IwAR1FYvTf6_W2GI9RnXkQkrppthqXGtxczcgC-ugeg5YHvKWcX2atUF4Dd-0


 

NIEDZIELA 19.09.2021r.– Boisko piłkarskie Sokoła w Parzymiechach ul.Kasztanowa 5 

godz. 8.00 – 9.30  - czas pracy biura zawodów biegów dzieci i młodzieży 

godz. 10.00 – GŁÓWNE OTWARCIE IMPREZY 

godz. 10.00 – 11.30 – czas pracy biura zwodów Złotego Biegu dla dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnościami na dystansie 111 m. 

godz. 11.30 – 13.00 – czas pracy biura zawodów biegu służb mundurowych na dystansie  

2021 m. 

godz. 11.00 – 13.30 – czas pracy biura zawodów biegu głównego oraz 5 Mistrzostw Polski 

Środowisk Trzeźwościowych na dystansie 10 km. 

godz. 10.10 – 11.45  start biegów dzieci i młodzieży 

godz. 11.50 – Złoty Bieg na dystansie 111 m. 

godz. 12.05 – dekoracja uczestników Złotego Biegu  

godz. 12.20 – posiłek dla uczestników Złotego Biegu 

godz. 12.20 – 13.15 dekoracja uczestników biegów dzieci i młodzieży 

godz.13.30 -start biegu służb mundurowych 

godz. 13.45 – posiłek dla uczestników  biegu służb mundurowych 

godz. 14.00 – start biegu głównego oraz 5 MPŚT na dystansie 10 km 

godz. 14.10 – podziękowania i wręczanie statuetek dla sponsorów 

godz. 14.45 – wydawanie posiłków dla zawodników biegu głównego 

godz. 15.30 – ogłoszenie wyników biegu głównego oraz duathlonu 

godz. 15.40 – dekoracja zwycięzców biegu głównego, 5 MPŚT, biegu służb mundurowych 

oraz duathlonu . Losowanie nagród pośród zawodników którzy wrzucą los w biurze zawodów 

oraz są obecne podczas losowania. 

godz.16.15 – zakończenie imprezy 

 

 

 


