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XII MEMORIAŁ IM. WŁADYSŁAWA LISIECKIEGO 

PLAN ORGANIZACYJNY 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

Impreza biegowa pod nazwą XII Memoriał im. Władysława Lisieckiego odbędzie się w dniu 

11 września 2021 w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu, podczas większej imprezy pod 

nazwą ZAKOOCZENIE LATA 2021. Rozpoczęcie imprezy dla uczestników nastąpi o godz. 9:00,  

a przewidywany czas zakooczenia nastąpi ok. godz. 14:00. 

Impreza ma charakter amatorski - chodzi nam przede wszystkim o sport w formie zabawy w ruchu,  

a nie tylko o parcie na wynik. W ramach wydarzenia będziemy pokazywad różne dyscypliny sportowe, 

ale równie ważną częścią będą atrakcje - przede wszystkim dla najmłodszych. Nasze hasło 

przewodnie to „Od juniora do seniora”, bowiem sport w swojej rekreacyjnej postaci jest kluczowy dla 

naszego zdrowia, tak dla przedszkolaków jak i ich dziadków.  

Zawody biegowe organizuje Stowarzyszenie Byłych Działaczy, Zawodników I Sympatyków K.S. 

"Boruta" pod honorowym patronatem Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysława 

Nowickiego  oraz Prezydenta Miasta Zgierza Przemysława Staniszewskiego. 

SZCZEGÓŁY BIEGU 

Impreza ma charakter otwarty, zgłoszenia uczestników do biegu przyjmowane są: 

 Dla wszystkich uczestników (kat. I – VII): w dniach od 1 do 9 września 2021 drogą elektroniczną, 

poprzez stronę internetową https://time4s.pl/xii-memorial-im-wladyslawa-lisieckiego 

 Wyłącznie dla uczestników indywidualnych (kat. I): w dniu zawodów (11 września 2021) przy 

oznakowanym stoliku ORGANIZATORA w godz. 9:00 – 12:00. 

 Wyłącznie dla uczestników indywidualnych (kat. VII): w dniu zawodów (11 września 2021) przy 

oznakowanym stoliku ORGANIZATORA w godz. 9:00 – 10:00. 

Bieg odbędzie się w godzinach od 10:00 do 13.00 na różnych dystansach, trasa będzie przebiegała 

wokół stawu o nawierzchni szutrowej, a chwilami po kostce brukowej. Biegi dla kat. I (maluszki) 

będą rozstrzygane przez organizatorów na podstawie obserwacji, biegi w kategoriach II-VII odbędą 

się ze wspomaganiem elektronicznego rozliczania czasu. 

Ramowy program startów wygląda następująco: 

Nr Kategorii Grupa wiekowa Dystans (M/K) 
Przewidywana 
godzina startu* 

VII 2002 i starsi   5000 m  10:00 

VI 2006 – 2002  2000 m / 1000 m  10:45 

V 2008 – 2007 1000 m / 1000 m 11:15 

IV 2010 – 2009 600 m / 600 m 11:45 

III 2012 – 2011 400 m / 400 m 12:10 

II 2014 – 2013 400 m / 400 m 12:30 

I 2015 i młodsi 100 m / 100 m 12:45 

https://time4s.pl/xii-memorial-im-wladyslawa-lisieckiego
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Przewidywana ilośd uczestników: 

 Kategoria I (maluszki): 50-100 

 Kategoria II-VI (młodzież szkolna): 200-300 

 Kategoria VII (dorośli): 50-100 

Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w trakcie całego biegu musi byd przypięty do ubrania 

w widocznym miejscu, na wysokości klatki piersiowej lub brzucha.  

Ostatni bieg powinien się zakooczyd planowo ok. godz. 12.55. Ceremonia wręczenia nagród w 

poszczególnych kategoriach rozpocznie się o godzinie 13:00 i będzie przebiegała zgodnie z 

kolejnością kategorii (począwszy od I do VII). 

MAPA OGÓLNA 

 

STREFA A (BIURO ZAWODÓW):  

 Meta dla wszystkich kategorii biegowych 

 Rejestracja zawodników 

 Wydawanie numerów i pakietów startowych 

 Wydawanie wody i przekąsek 

 Punkt medyczny 

STREFA B (START 1, DLA KATEGORII I ORAZ V-VII)  

STREFA C (START 2, DLA KATEGORII II-IV)  

STREFA D (SCENA GŁÓWNA, ROZDANIE NAGRÓD ORAZ WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE)  

 


