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Zapraszamy na „Bieg Chopina”
W dniu 24 kwietnia 2010 roku w Brochowie (miejsce chrztu Fryderyka Chopina, ok. 50
km od Warszawy na skraju Puszczy Kampinoskiej) obchodzona będzie na sportowo
200. rocznica urodzin wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina. Impreza sportowa
przeznaczona jest dla wszystkich lubiących się ruszać niezależnie od wieku.

W dniu 24 kwietnia 2010 roku w Brochowie (miejsce chrztu Fryderyka Chopina, ok. 50 km od
Warszawy na skraju Puszczy Kampinoskiej) obchodzona będzie na sportowo 200. rocznica
urodzin wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina. Impreza organizowana jest przez Klub
Maratończyka „Aktywni” z Sochaczewa, przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Rodzina Szkół
Chopinowskich”  oraz  Lokalną  Organizacją  Turystyczną  Mazowsze  Chopina.   Partnerami
przedsięwzięcia  są:  Wojewoda  Mazowiecki,  Mazowiecki  Kurator  Oświaty   i   instytucje
samorządowe.

Impreza sportowa przeznaczona jest  dla wszystkich lubiących się ruszać niezależnie od
wieku.  Uczestnicy  pokonają  niezwykle  malowniczą  trasę  umiejscowioną  przy  Szkole
Podstawowej w Brochowie. Pętla, z którą zmierzą się biegacze utkana jest malowniczymi
zielonymi wierzbami.  Rozlewiska Bzury też nie pozostaną obojętne dla oczu wszystkich
zgromadzonych.

Udział w biegu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

 

 
PROGRAM BIEGU CHOPINA 24.04.2010 r. w BROCHOWIE

9.00 – 10.00 – zapisy na Bieg Skrzatów w Biurze Zawodów
9.00 – 10.00 – weryfikacja młodzieży szkolnej (klasy 1-3 szkół podstawowych) w Biurze
Zawodów
9.00 – 11.00 – weryfikacja sztafet szkół podstawowych i gimnazjalnych w Biurze Zawodów

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



9.00 – 12.00 – weryfikacja bieg open w Biurze Zawodów
10.00 – uroczyste rozpoczęcie zawodów
10.20 – start przedszkolaków
10.30 – start klas I szkół podstawowych dziewcząt (Puchary ufundował Mazowiecki Kurator
Oświaty)
10.40 – start klas I szkół podstawowych chłopców (Puchary ufundował Wojewoda
Mazowiecki)
10.50 – start klas II szkół podstawowych dziewcząt (Puchary ufundował Wójt Gminy Sanniki)
11.00 – start klas II szkół podstawowych chłopców (Puchary ufundował Wójt Gminy Brochów)
11.10 – start klas III szkół podstawowych dziewcząt (Puchary ufundował Wójt Gminy Sanniki)
11.20 – start klas III szkół podstawowych chłopców (Puchary ufundował Wójt Gminy
Sochaczew)
11.30 – sztafeta szkół podstawowych (Puchary ufundował Starosta Powiatu
Sochaczewskiego)
12.00 – sztafeta gimnazjum (Puchary ufundował Burmistrz Sochaczewa)
12.30 – bieg open (Puchary ufundował Starosta Powiatu Sochaczewskiego oraz Burmistrz
Sochaczewa)
13.00 – zakończenie

UWAGA: W Biegu Chopina uczestniczą tylko zawodnicy, którzy zapisali się na bieg drogą
mailową lub telefoniczną. W dniu zawodów nie prowadzimy zapisów do żadnych z
rozgrywanych biegów. (Z wyjątkiem Biegu Skrzatów – zapisy przed biegiem). Uczestnicy
biegu open którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą zjawić się na weryfikacji z osobą
pełnoletnią, która podpisze stosowne oświadczenie uprawniające do startu w biegu. Korekt
w zgłoszeniach w biegach szkolnych dokonuje się podczas weryfikacji w dniu zawodów.
Klub Maratończyka „Aktywni” Sochaczew przygotował miłą niespodziankę dla uczestnika
który jako 39 (tyle lat żył kompozytor) w biegu open przekroczy linię mety.
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