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Wielkimi krokami zbliża się VI Elbląski Bieg Niepodległości, który z roku na rok cieszy się
niesłabnącym zainteresowaniem wśród biegaczy. Do imprezy zostały równo dwa tygodnie, a
zapisać się można jedynie do niedzieli, 3 listopada.
VI Elbląski Bieg Niepodległości jest jedną z największych imprez biegowych w naszym mieście.
Tydzień przed końcem zapisów na liście startowej znajduje się ponad 750 osób, w tym
niemalże połowę stanowią dzieci, które pobiegną w Małym Biegu Niepodległości.
- Bardzo cieszy nas fakt, że tak wiele osób chce świętować ten ważny dzień w sportowy
sposób. Świadczy to również o tym, że dla coraz większej liczby osób zdrowy i aktywny tryb
życia ma duże znaczenie – mówi Marek Kucharczyk, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. – Przed nami już ostatni tydzień zapisów. Zachęcamy więc do jak
najszybszego dołączenia się do sportowego uczczenia odzyskania przez Polskę niepodległości.
W VI Elbląskim Biegu Niepodległości biegacze będą mieli do pokonania dystans 10 kilometrów,
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podzielony na 3 pętle po 3333 metrów. Trasa biegu będzie przebiegała przez centrum miasta.
Start i meta będą znajdowały się przy ul. Teatralnej, a biegacze pokonają trzy pętle ulicami:
Teatralna, Robotnicza, Pocztowa, Rycerska, Tysiąclecia, Hetmańska, Armii Krajowej (tzw.
agrafka), 12 Lutego i ponownie Teatralna. Dzięki temu, że jest ona podzielona na 3 równe
części, przeprowadzona zostanie rywalizacja sztafet składających się z 3 zawodników. Ale
zanim wystartuje bieg główny odbędzie się Mały Bieg Niepodległości, w którym będą brali udział
młodsi biegacze. Będą oni mieli do przebiegnięcia od 50 do 600 metrów w zależności od
kategorii wiekowej.
Zapisy do biegu głównego, sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości przyjmowane są za
pomocą serwisu Elektroniczne Zapisy. Wchodząc na wskazaną stronę klikamy: zapisz się,
następnie w formularz zgłoszeniowy pojawi nam się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów.
Należy jednak pamiętać, że formularz zgłoszeniowy dostępny jest dopiero po założeniu konta
lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika. Na stronie tej
dostępny jest również regulamin biegu, w którym zawarte są wszelkie informacje na temat m.in.
trasy, kategorii wiekowych, nagród i opłat. Nowością jest zwolnienie z opłaty startowej osób w
wieku powyżej 70 lat. Prosimy jednak pamiętać, że w przypadku osób 70+ brak opłat nie
zwalnia uczestnika z konieczności dokonania rejestracji na bieg. Przypominamy również, że
każda z osób biorących udział w rywalizacji sztafet musi dokonać pełnej rejestracji.
Organizatorami VI Elbląskiego Biegu Niepodległości są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Patronat honorowy nad imprezą objął Witold Wróblewski –
Prezydent Elbląga.
Głównym sponsorem biegu są: Centrum Handlowe Ogrody i Biuro Nieruchomości American
Home, a sponsorami strategicznymi: FLSmidth Maag Gear oraz Salon Łazienkowy Awangarda.
Sponsorami i partnerami biegu są: Lotto, Wawro Photography, Expert Ubezpieczenia, Urząd
Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Reproskan, North Fish, BraniewskoPasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, Miejskie Centrum Wolontariatu w Elblągu,
Wolność Fabryka Słodkości, Hotel Kahlberg.
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