
PROGRAM MINUTOWY 
 

XIX OLESKICH ULICZNYCH BIEGÓW POKOJU 
 

10 maja 2014 
 

Godz.  14.30  Stadion miejski  ul Wachowska 10a Program artystyczny 

 

Godz.  15.15  Stadion przed wejściem pod trybuną obok Oleskiej Laguny 

 

-formowanie kolumny sportowej / zawodników. trenerów, opiekunów, ekip, sędziów 

działaczy, organizatorów, sponsorów, gości honorowych i zaproszonych gości 

 

15.15-15.40    PRZEMARSZ NA STADION  

UROCZYSTE OTWARCIE BIEGÓW 

 

 

 

15.45   I bieg przedszkolaków  dz.  150m 

15.50   II bieg przedszkolaków  ch.  150m 

 

15.55   III bieg rocz. 2006 i 2005   kl  I i II dz.  400m 

16.00   IV bieg rocz. 2006 i 2005   kl  I i II ch.  400m 

 

16.05   V bieg rocz. 2004 i 2003  kl III i IV dz.  500m 

16.10   VI bieg rocz. 2004 i 2003  kl III i IV ch  500m. 

 

16.15   VII bieg rocz. 2002 i 2001   kl V i VI dz.  1000m. 

16.20   VIII bieg rocz. 2002 i 2001   kl V i VI ch  1000m 

 

16.30   IX bieg rocz.  2000-1998   kl I-III gim.dz  1000m. 

16.40   X bieg rocz.  2000-1998   kl I-III gim ch  1000m. 

 

16.50   XI bieg rocz.  1997-1994  juniorki dz.  1000m. 

17.00   XII bieg rocz.  1997- 1994 juniorzy ch  1000m. 

 

17.10   XIII bieg  ViP ów  /samorządowców ,sponsorów, 

    prezesów, dyrektorów, gości   zaproszonych 

    przez organizatorów.    600m 

 

17.20   XIV BIEG GŁÓWNY „O RÓŻĘ OLESNA”  5000m  

    2x2500m 

 

18.00 – 18.30  Stadion Uroczyste zakończenie Święta biegania w Oleśnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJE OGÓLNO-PORZĄDKOWE 
 

 

Punkt medyczny obok pierwszego wjazdu na płytę stadionu – 14.30 – 18.30 

W C Orlik oleski  

 

Przebieralnie 
dla dzieci i młodzieży z poza Gminy Olesno zaproszonych do udziału w biegach  w 

szatniach oleskiego orlika czynna od godz. 12.00 

 

dla dzieci i młodzieży z Gminy Olesno we własnych placówkach i  środkach 

transportu –autobusach , którymi zostaną dowiezieni na biegi 

 

 dla zawodników i zawodniczek biegu  o RÓŻĘ OLESNA 

 

PRZEBIERALNIE  w  szatniach oleskiego orlika i polowych namiotach  

 

Umywalnie dla uczestników biegu o Różę Olesna - orlik i pływalnia 

wejście od strony orlika 

Natryski dla biegaczy za okazaniem numeru startowego w pływalni  

wejście od strony orlika czynna od godz. 16.30 –19.30. 
 

Komitet Organizacyjny Oleskich Biegów zwraca się do kierowników –

opiekunów – nauczycieli – rodziców  o bezwzględne przestrzeganie przepisów 

organizacyjno porządkowych. 

 

Zabrania się; 

-przechodzenia przez jezdnię na trasie biegu podczas trwania zawodów 

 

Ponadto; w rejonie startu i mety przebywają wyłącznie osoby  funkcyjne sędziowie, 

łącznicy i dekorujący zwycięzców. 

 

Do każdego biegu zawodników na start po uprzednim sprawdzeniu listy startowej 

przez sędziego wprowadzi wyjściem pod trybuną stadionu 

 

Spiker zawodów na bieżąco będzie informował i podawał komunikaty organizacyjno 

– porządkowe , które należy bezwzględnie przestrzegać    

  
 

 


