
39. Półmaraton Wiązowski. Do biegu, gotowi, na trasy…

Siedem biegów dla każdego, w każdym wieku, niezależnie od umiejętności. Wyjątkowa trasa, na
której przekonacie się, że płasko wcale nie musi znaczyć nudno. Zapraszamy do Wiązowny, gdzie 24
lutego po raz 39 wystartuje Półmaraton Wiązowski.

Zapisy  trwają.  Do  13  lutego  można  się  jeszcze  zarejestrować  na  stronie:
http://wiazownapolmaraton.pl/xxxvi-polmaraton-wiazowski/zapisy/,  by  wziąć   udział  w  39.
Półmaratonie  Wiązowskim.  Do dyspozycji  jest  siedem tras,  zarówno dla  dorosłych,  jak  i  dla  tych
mniejszych zawodników. 

Trasa Półmaratonu Wiązowskiego

To 21,0975 km trasa, która posiada atest PZLA. Bieg odbywa się po asfalcie, różnica wzniesień to ok.
30 m. Przebiega ona przez miejscowości: Wiązowna - Żanęcin - Dziechciniec - Malcanów - Lipowo -
Glinianka (nawrót) -  Lipowo - Malcanów - Dziechciniec -  Pęclin - Duchnów - Wiązowna. Trasa dla
uczestników oznaczona jest znakami pionowymi co 1 km i poziomymi co 5 km. Pomiar czasu odbywa
się w technologii RFID. Chip jest umieszczony w numerze startowym. Uczestników obowiązuje limit
czasu. Więcej w: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/regulaminy/regulamin_4424.pdf.

Wiązowska 5-tka

To 5 km trasa, która posiada atest PZLA. Bieg odbywa się po asfalcie, różnica wzniesień to ok. 2,5 m.
Trasa przebiega przez Wiązownę. Trasa dla uczestników oznaczona jest znakami pionowymi co 1 km.
Pomiar czasu odbywa się w technologii RFID. Chip znajduje się w numerze startowym.

Mały Półmaraton

To  1500  m  trasa.  Bieg  dla  młodzieży  z   7i  8  klas  szkoły  podstawowej  oraz  klas  gimnazjalnych
(indywidualnie bądź w grupach) odbywa się po asfalcie, a trasa przebiega przez Wiązownę. Pomiar
czasu odbywa się w technologii RFID. Chip jest umieszczony w numerze startowym.

Mały Ćwierćmaraton

To trzy biegi. W zależności od kategorii wiekowej to:

300 m - dla dziewczynek i chłopców urodzonych w latach 2010 - 2011,

600 m - dla dziewczynek i chłopców urodzonych w latach 2008 - 2009,

1000 m - dla dziewczynek i chłopców urodzonych w latach 2006 - 2007.

Bieg odbywa się po asfalcie w koszulkach przygotowanych przez organizatorów, a trasa przebiega
przez Wiązownę. Pomiar czasu odbywać się będzie w technologii RFID. Chip znajduje się w numerze
startowym.

Bieg Krasnoludków

To ok. 160 m trasa. Bieg dla dzieci (urodzonych w 2012 r. i wyżej) odbywa się po asfalcie, w koszulkach
i czapkach, przygotowanych przez organizatora. Trasa przebiega przez Wiązownę. 

Więcej informacji o wszystkich biegach i zapisach na stronie: http://wiazownapolmaraton.pl/xxxvi-
polmaraton-wiazowski/zapisy/ oraz na FB: www.facebook.com/polmaratonwiazowski/.
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