
Wielkimi krokami zbliżamy się do kolejnej imprezy biegowej w Żorach. Już 13 

października pobiegniemy w Żorskim Biegu Ulicznym.  

Zegar umieszczony na oficjalnej stronie XII Biegu Ulicznego (bieguliczny.zory.pl) 

odmierza nieustannie czas do rozpoczęcia kolejnej, dwunastej edycji Żorskiego Biegu 

Ulicznego. Dlatego też organizator imprezy MOSiR Żory pragnie zachęcić do udziału w 

imprezie, tych jeszcze niezdecydowanych, oraz poinformować o trwających pełną parą 

przygotowaniach. Zakochane w bieganiu Żory liczą, iż ponownie tak jak w ubiegłych 

latach na starcie imprezy stanie około dwóch tysięcy osób i fala biegaczy ponownie zaleje 

ulice naszego  miasta. W trwających od czerwca zapisach do Biegu Głównego na 

dystansie 10 km, na dzień dzisiejszy zarejestrowanych jest blisko 650 osób. Wprawdzie 

minął już okres wnoszenia najniższej opłaty za udział, ale wciąż można zapisywać się 

internetowo do biegu w kwocie 60 zł do 6 października. W przypadku wolnych miejsc 

(limit wynosi 990 osób) pozostanie jedynie szansa zapisów w dniu zawodów za kwotę 

120 zł. Już dziś MOSiR prezentuje efektowny projekt medalu, który łącznie z pamiątkową 

koszulką otrzymają uczestnicy. Zawodników pewnie ucieszy fakt, iż organizatorzy 

zachowali w zapisach regulaminowych wartości nagród finansowych z zeszłorocznego 

roku w czternastu kategoriach. Tak jak rok temu przewidziany jest udział pacemakerów w 

biegu na 10 km, którzy pomogą uczestnikom uzyskać czasy netto: 60 min, 55 min, 50 

min, 45 min, 40 min. Miło nam poinformować że zamknęliśmy bogatą listę sponsorów 

naszej imprezy, łącznie z głównym sponsorem firmą Nifco. W związku z tym tradycyjnie 

w Żorach podczas rozdania nagród wśród uczestników imprezy odbędzie się konkurs z 

atrakcyjnymi nagrodami. Niespodzianką pozostaje dalej nazwisko gościa specjalnego ze 

świata sportu, który zawsze gości w Żorach na zaproszenie organizatorów. Niespodziankę 

rozwiążemy już niebawem. 

Od kilku dni trwają zapisy na „Bieg po zdrowie” w nieco nowej formule.  

Od początku realizowania żorskiej imprezy biegowej, poza rywalizacją wytrawnych 

biegaczy w Biegu Głównym, organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników formuły 

biegania rekreacyjnego do startu w „Biegu po zdrowie”. Aby usprawnić nieco formę 

zapisów, kontroli liczby potencjalnych uczestników i sposobu 

odbierania  numerów  startowych, po raz pierwszy w tym roku organizator wprowadza 

zapisy na „Bieg po zdrowie” drogą internetową. Wszelkie szczegóły nowej formuły 

zapisane są w regulaminie biegu. Tam tez można znaleźć link do zapisów. Warto jednak 

nadmienić, iż przy zapisach pobierane będzie wpisowe za udział w wysokości 10 zł. 

Jednak w przypadku odebrania w dniu imprezy numeru startowego uprawniającego do 

udziału w biegu, wpisowe zostanie zrekompensowane otrzymaniem vouchera 

uprawniającego do bezpłatnego skorzystania z Parku Wodnego Aquarion w Żorach. 

Zapisy w tej formule potrwają do 9 października z zachowaniem limitu 900 uczestników. 

Dzień później organizator poinformuje o ewentualnej możliwości zapisania się w dniu 

imprezy tylko w przypadku wolnych miejsc. Tradycyjnie za metą na  biegaczy czekać 

będą medale a później możliwość udziału w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. 

 


