STO-nogi Milanówek

Informacje 2018 - VI Bieg STO-nogi
STO-nogi znów pobiegną
Właśnie ruszyły zapisy do VI-go Biegu STO-nogi. Ten bieg na 10 kilometrów na stałe wpisał się już do
sportowego kalendarza Milanówka. Jego organizatorami są: Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa
Oświatowego, Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 i Milanowskie Centrum Kultury. W tym roku impreza odbędzie
się w dniu 10.06.2018. Start o godzinie 11:00 przed Urzędem Miejskim ( ul. Mickiewicza).
Zmianie uległa trasa Biegu. Ze względu na planowane remonty dróg, zdecydowaliśmy się na przeniesienie
Biegu całkowicie na północną stronę miasta. Zawodnicy będą biec trzy razy po pętli wyznaczonej ulicami: Mickiewicza,
Wojska Polskiego, Podgórną i Kościuszki. Będzie to wspaniała okazja dla kibiców, by dopingować biegaczy w trakcie
całego biegu. Jest to tym ważniejsze, że z roku na rok coraz liczniejsza jest grupa milanowskich biegaczy, którzy
walczą o laur najszybszej biegaczki i najszybszego biegacza Milanówka. Mamy więc nadzieję, że w tym roku doping
będzie tak gorący jak nigdy dotąd.
To już tradycja, że Bieg szczyci się patronatem Burmistrza m. Milanówka. Jako impreza sportowa o otwartym
charakterze ściąga na start biegaczy praktycznie z całej Polski i nawet z zagranicy. Jest więc wizytówką, pokazującą
Milanówek jako miasto piękne, zielone i przyjazne zarówno dla mieszkańców jak i gości.

VI Bieg STO-nogi jest okazją do rozegrania Mistrzostw Polski Pilotów i Personelu Pokładowego oraz Mistrzostw Świata
Geografów. Rozegrana zostanie konkurencja drużynowa. W zawodach mogą także uczestniczyć zawodnicy
poruszający się na wózkach. Tak więc powodów do wzięcia udziału w zawodach może być wiele. Cel oczywiście jest
jeden. Dobiec jak najszybciej do mety. Nasze zawody to nie tylko rywalizacja. To także okazja do zabawy w sport.
Dlatego na starcie stają nie tylko zawodowcy z polskiej czołówki biegowej ale też ci, którzy dopiero zaczynają biegać i
chcą sprawdzić jak to jest wziąć udział w takiej imprezie. Dla wszystkich mamy uśmiech na starcie i oklaski na mecie.
Nad całością jak zwykle będzie czuwać policja, straż miejska i służby medyczne.
Nie zapominamy też o naszych najmłodszych biegaczach. Dla nich zaraz po biegu głównym wystartuje Mila
Milanowska. Ta impreza dla młodzieży organizowana już od wielu lat przez Milanowskie Centrum Kultury. Dla
najmłodszych odbędzie się wyścig na dystansie 400m. Mamy nadzieję, że niedziela 10-go czerwca 2018 roku będzie
okazją do rodzinnej zabawy w bieganie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Milanówka do startu w zawodach i do
kibicowania swoim biegaczom.
Czekamy na Was na starcie Biegu i w miasteczku biegowym na skwerze Starodęby.
Organizatorzy VI-go Biegu STO-nogi
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