
41 WIRTUALNY

 MIĘDZYNARODOWY BIEG V STAWÓW – MYSZKÓW 2020

Głównymi organizatorami Biegu byli: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie oraz Urząd

Miasta w Myszkowie.

Celem przygotowania zawodów i głównym jego założeniem była:

 Popularyzacja biegania jako zdrowego stylu życia,
 Promocja Miasta Myszkowa jako idealnego miejsca do uprawiania biegania i Nordic Walking 

przyjaznego dla ludzi aktywnych,
 Integracja i aktywizacja środowska biegaczy,
 Promocja biegania i Nordic Walking jako sposobu na długowieczność i najłatwiej dostępną 

formę aktywności fizycznej,
 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę biegania.      

 

Ze względu na obecną sytuację i położenie w jakim się znaleźliśmy w związku z rozprzestrzenianiem

się  koronawirusa   COVID – 19 (SARS CoV-2) tegoroczny 41 bieg objął nową formułę organizacyjną

i został przeprowadzony wirtualnie.

Do dnia 11 października 2020 r. zapisy uczestników odbywały się elektronicznie poprzez wypełnienie

formularza rejestracyjnego, którego dokonało 37 zawodników tj. 24 osoby zadeklarowały udział w Bie-

gu, a 13 osób w marszu Nordic walking. Uczestnicy zgłoszeni poprzez zapisy na stronie mogli starto-

wać w dowolnym miejscu z zachowaniem przebiegnięcia/przejścia  dystansu 10 km. Wśród zgłoszo-

nych  osób  byli  czynni  zawodnicy,  zawodnicy  amatorzy  oraz  amatorzy  nordic  walking.  

W dniu 11 października 2020 r. - jako oficjalna data imprezy wykazała start 21 zawodników tj. 13 osób

Bieg oraz 8 osób Nordic walking, którzy poprzez screen zdjęcia zegarka sportowego lub przesłaniu pli-

ku GPX z aplikacji endomondo potwierdzili swój udział uczestnictwa pokonania dystansu 10 km.

Regulamin 41 wirtualnego Międzynarodowego Biegu V-ciu Stawów został opracowany w oparciu na

następujące kategorie wiekowe:

   KATEGORIE WIEKOWE BIEG:                                                                                                                     
➢ Dzieci/Młodzież (15 lat i młodsi)  rocznik -2005 i młodsi. 
➢ Kobiety/Mężczyźni (16-29 lat)  rocznik 2004-1991.
➢ Kobiety/Mężczyźni (30-45 lat)  rocznik 1990-1975.
➢ Kobiety/Mężczyźni (46-59 lat)  rocznik 1976-1961.
➢ Kobiety/Mężczyźni (60 i więcej lat) rocznik 1960 i więcej lat.
➢ Kobiety/Mężczyźni (OPEN niepełnosprawni) 



                                                                                                                       
KATEGORIE WIEKOWE NORDIC WALKING:

 Dzieci/Młodzież (15 lat i młodsi)  rocznik -2005 i młodsi. 

 Kobiety/Mężczyźni (16-29 lat)  rocznik 2004-1991.

 Kobiety/Mężczyźni (30-45 lat)  rocznik 1990-1975.

 Kobiety/Mężczyźni (46-59 lat)  rocznik 1976-1961.

 Kobiety/Mężczyźni (60 i więcej lat) rocznik 1960 i więcej lat.

 Kobiety/Mężczyźni (OPEN niepełnosprawni)          

Podsumowanie udziału w 41 wirtualnym Międzynarodowym Biegu V-ciu Stawów wraz z klasyfikacją

końcową przedstawiała się następująco:

BIEG GŁÓWNY dystans 10 km pokonało  w sumie 13 zawodników 

➢ KATEGORIA  Kobiety (30-45 lat)  rocznik 1990-1975

              1 miejsce zajęła   KRET Ewa  KLUB  MYSZKÓW BIEGA  CZAS 01:06:31.00

              2 miejsce zajęła   KOT Sylwia  CZAS 01:22:42.00

➢ KATEGORIA  Mężczyźni (30-45 lat)  rocznik 1990-1975

              1 miejsce zajął   GOŁĘBIEWSKI Daniel  KLUB  KOSZULKOWY CONCEPT  CZAS 00:53:16.00

              2 miejsce zajął   KONOPKA Mariusz CZAS 00:53:38.00

              3 miejsce zajął   MASZCZYK Michał  KLUB  BBB CZAS 00:56:33.00

              4 miejsce zajął   BĘDKOWSKI Kamil  KLUB  BĘDUSKA BRYGADA BIEGOWA  CZAS 00:56:57.00

                     5 miejsce zajął   SYMA Sebastian   CZAS 01:22:42.00

                     6 miejsce zajął   TWOREK Przemysław  KLUB  BĘDUSKA BRYGADA BIEGOWA CZAS 02:01:30.00

➢ KATEGORIA  Kobiety (46-59 lat)  rocznik 1976-1961.

              1 miejsce zajęła   MIŚTA – DOROBISZ Sylwia  CZAS 01:01:39.00

              2 miejsce zajęła   KAMIŃSKA Beata KLUB  MYSZKÓW BIEGA, SIPB CZAS 01:10:07.00

➢ KATEGORIA  Mężczyźni (46-59 lat)  rocznik 1976-1961.

              1 miejsce zajął   FERDYNAND Marek KLUB  MYSZKÓW BIEGA CZAS 00:52:03.00

              2 miejsce zajął   CESARZ Jacek CZAS 01:02:19.00

➢ KATEGORIA  Mężczyźni (60 i więcej lat) rocznik 1960 i więcej lat.

              1 miejsce zajął   FAJER Marek  KLUB  ZWIK MYSZKÓW, MYSZKÓW BIEGA CZAS 00:47:53.00

 



NORDIC WALKING dystans 10 km pokonało  w sumie 8 zawodników 

➢ KATEGORIA  Kobiety (30-45 lat)  rocznik 1990-1975

              1 miejsce zajęła   CESARZ Jolanta  KLUB  MYSZKÓW BIEGA CZAS 01:25:50.00

              2 miejsce zajęła   MASZCZYK Żaneta KLUB  KIJOMANIACY CZAS 01:26:33.00

              3 miejsce zajęła   BOJANEK Małgorzata KLUB  KIJOMANIACY CZAS 01:27:05.00

              4 miejsce zajęła   SIKORA Agnieszka CZAS 01:52:05.00

              5 miejsce zajęła   WINIARSKA Agnieszka CZAS 01:56:15.00

              6 miejsce zajęła   PIKUŁA Anita  CZAS 01:57:57.00

➢ KATEGORIA  Kobiety (46-59 lat)  rocznik 1976-1961.

              1 miejsce zajęła   PIOTROWSKA Anna CZAS 01:56:33.00

➢ KATEGORIA  Mężczyźni (60 i więcej lat) rocznik 1960 i więcej lat.

              1 miejsce zajął   GLISZCZYŃSKI Mirosław  KLUB  NWPL/GOGGLE PAE TEAM CZAS 02:58:30.00

W  podsumowaniu  końcowym  uczestnicy  otrzymali  pamiątkowy  CERTYFIKAT.

Serdecznie  gratulujemy  uczestnikom,  a  tym  samym  dziękujemy  i   zapraszamy  do  udziału   

w  42  Międzynarodowym  Biegu  V-ciu  Stawów  mając  nadzieję,  że  zachowamy  formę  tradycyjną

spotkania w jednym miejscu i czasie. 


	41 WIRTUALNY MIĘDZYNARODOWY BIEG V STAWÓW – MYSZKÓW 2020
	Głównymi organizatorami Biegu byli: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie oraz Urząd Miasta w Myszkowie.
	Ze względu na obecną sytuację i położenie w jakim się znaleźliśmy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID – 19 (SARS CoV-2) tegoroczny 41 bieg objął nową formułę organizacyjną i został przeprowadzony wirtualnie.
	Do dnia 11 października 2020 r. zapisy uczestników odbywały się elektronicznie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, którego dokonało 37 zawodników tj. 24 osoby zadeklarowały udział w Biegu, a 13 osób w marszu Nordic walking. Uczestnicy zgłoszeni poprzez zapisy na stronie mogli startować w dowolnym miejscu z zachowaniem przebiegnięcia/przejścia dystansu 10 km. Wśród zgłoszonych osób byli czynni zawodnicy, zawodnicy amatorzy oraz amatorzy nordic walking. W dniu 11 października 2020 r. - jako oficjalna data imprezy wykazała start 21 zawodników tj. 13 osób Bieg oraz 8 osób Nordic walking, którzy poprzez screen zdjęcia zegarka sportowego lub przesłaniu pliku GPX z aplikacji endomondo potwierdzili swój udział uczestnictwa pokonania dystansu 10 km.

