organizator:

Zostań
partnerem
lub sponsorem
partnerzy:

www.bieg4jezior.pl
www.aktywnikociewiacy.com

skórcz
6
lipca
2019
z a r e z e r w u j
t e r m i n
Grzegorz Gajdus

Olimpijczyk
Rekordzista Polski w Maratonie
Gospodarz i dyrektor imprezy

W imieniu organizatorów zapraszam Państwa do wsparcia
finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego kolejnej już 12
edycji Biegu Czterech Jezior. To dzięki Państwa życzliwości i
wrażliwości możemy sprawić tyle radości, zabawy i rywalizacji
sportowej amatorom biegania i jazdy na rowerach MTB. To
bezcenny widok uśmiechu i grymasu bólu na twarzyczkach
rywalizujących dzieci i młodzieży oraz uczestników zawodów
integracyjnych.

Organizator - Stowarzyszenie “Aktywni Kociewiacy”
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wyścigi rowerowe
mtb
MTB “DZIKIM ŚLADEM”

DYSTANS

27
KM

WYŚCIG MTB NA MONOCYKLACH

Po świetnym przyjęciu podczas XI edycji imprezy, w tym roku

Nazwa tego rajdu MTB zobowiązuje –
prowadzi ona przez zdecydowanie dzikie,
leśne ostępy o dużym zróżnicowaniu podłoża
i wysokości. Urzeka ona nie tylko wysiłkiem,
koniecznym pokonania jej w dobrym czasie –
okoliczności przyrody, w jakich przyjdzie się z
nią zmierzyć dzielnym uczestnikom, na długo
pozostaną w pamięci… i w nogach.
MTB DLA MŁODZIEŻY
Młodzieżowy rajd MTB to 10 kilometrów zdrowej (dosłownie

powraca wyścig MTB na monocyklach. Potężny zastrzyk

i w przenośni) rywalizacji. Jego trasa obejmuje północny brzeg

emocji dla uczestników oraz niesamowite widowisko dla

jeziora Głuche oraz jego malownicze, leśne okolice.

kibiców.
DYSTANS

DYSTANS

KM

KM

10

10

Partner wyścigów rowerowych MTB - Team MX Skórcz
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biegi dla dzieci

i zawody integracyjne
BIEGI DLA DZIECI
NA KILKU DYSTANSACH
Najmłodsi uczestnicy imprezy będą
mogli wykazać się sprawnością
i duchem rywalizacji w biegach
na kilku różnych dystansach,
dostosowanych odpowiednio do ich
możliwości przez wykwalifikowane
grono trenerskie. Biegać mogą
zarówno samodzielnie, jak i w
towarzystwie rodziców.

ZAWODY INTEGRACYJNE
Zawody dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością
to doskonały sposób na wspólne, aktywne spędzenie czasu bez
jakichkolwiek barier. Składają się one z kilku etapów - m.in.
z biegu na 400m oraz kilku konkurencji zręcznościowych.
W ramach poprzedniej, jedenastej edycji IGLOTEX Biegu
Czterech Jezior, do zawodów stanęło ponad 50. uczestników.
Sądząc po ogromie radości na twarzach zawodników, można
liczyć na kolejny rekord frekwencji w ramach XII edycji.

MARSZOBIEG DLA RODZICÓW
Z DZIEĆMI W WÓZKACH
Dyscyplina ta jest najlepszym dowodem na to, że
XII IGLOTEX Bieg Czterech Jezior jest imprezą dla
absolutnie całej rodziny
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biegi
i nordic walking
BIEG GŁÓWNY

DYSTANS

15

Rozgrywana na dystansie 15 kilometrów trasa
biegu głównego uznawana jest za najbardziej
malowniczą. Uczestnikom przyjdzie zmierzyć
się ze zróżnicowanym szlakiem leśnym,
obejmującym bezpośrednią okolicę czterech
jezior – Cebulowego, Czarnego Południowego,
Czarnego Północnego oraz Tuszynek.

KM

BIEG DLA MŁODZIEŻY

GOŚCIE SPECJALNI 2018

DYSTANS

2,5
KM

Oktawia Nowacka, Grzegorz Gajdus i Wanda Panfil

DYSTANS

5
KM

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

MARSZ NORDIC WALKING

Każdego roku biegnąc i dobrze bawiąc się podczas rodzinnego

Na pięciokilometrowym szlaku nordic walking, uczestnicy

festiwalu uśmiechu i zdrowej rywalizacji, jakim jest IGLOTEX

marszu z pewnością nie będą się nudzić. Piękna, leśna ścieżka

Bieg Czterech Jezior, niesiemy pomoc dzieciom dotkniętym

pozwoli na solidne dotlenienie, a chęć pokonania dystansu

chorobą. Podczas XI edycji, uczestnicy zjednoczyli się pod

z dobrym wynikiem odpowiednio zmotywuje do zdrowej

hasłem “Biegnie z nami Lidka”, zapewniając małej wojowniczce

rywalizacji.

ogromne wsparcie finansowe i duchowe.
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ZAPROSZENIE
DLA PARTNERÓW I SPONSORÓW
PŁYTA STADIONU MIEJSKIEGO - 2018

Centralnym punktem imprezy pozostał stadion miejski w Skórczu, który został zaaranżowany na przyjazne
uczestnikom zawodów oraz towarzyszącym im rodzinom i kibicom miejsce odpoczynku i relaksu z zapleczem
gastronomicznym. Powyżej plan sytuacyjny płyty stadionu w czasie zeszłorocznej edycji imprezy.
Przestrzeń stadionu oferuje bogaty zakres powierzchni do różnych form promocji - m.in. stoiska, balony,
windery, bannery. Podczas nadchodzącej, tegorocznej XII edycji, do dyspozycji partnerów i sponsorów
udostępniony zostanie także duży telebim.
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ŚCIANKA SPONSORÓW

KOSZULKI I TORBY

Dekoracja zwycięzców odbywa się na tle ścianki
sponsorów, znajdującej się na scenie głównej
imprezy.

Sponsorzy i partnerzy imprezy promowani są
również na oficjalnych gadżetach - m.in. t-shirtach
oraz torbach.

PLAKATY I ULOTKI

PROFESJONALNE MEDALE
- W TYM RÓWNIEŻ DLA DZIECI

Poza posterami promującymi wydarzenie, partnerów

Każdy z uczestników, w ramach każdej konkurencji, w

strategicznych oraz sponsorów, impreza reklamowana

której brał udział, po przekroczeniu mety otrzymuje

będzie w artykułach prasy lokalnej oraz tematycznej, w

okolicznościowy medal.

rozgłośniach radiowych województwa pomorskiego, jak

W zależności od konkurencji i kategorii wiekowej,

również w mediach społecznościowych. Dodatkowo, w dniu

w ramach której są przyznawane, medale różnią się

XII IGLOTEX Biegu Czterech Jezior, odbędą się transmisje jej

projektem - łączy je jednak wysoka jakość oraz precyzja

przebiegu na żywo - w Radiu Gdańsk i regionalnej TVP3.

wykonania.

OPINIE
Jubileuszowy, X Bieg Czterech Jezior został uhonorowany przez
Starostę Powiatu Starogardzkiego oraz kapitułę Kociewskim
Gryfem za zorganizowanie najlepszej imprezy sportowej w Powiecie
Starogardzkim w 2017 roku. Ponadto, każdego roku impreza jest
niezwykle pozytywnie opiniowana przez Urząd Marszałka woj.
Pomorskiego, Burmistrza Gminy Miejskiej Skórcz, Wójta Gminy
Skórcz, Wójta Gminy Osiek, oraz Nadleśnictwo Lubichowo.
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Plan IGLOTEX XII Bieg Czterech Jezior - Skórcz, 6 lipca 2019 roku

Program

Start

Zakończenie

Czas otwarcia i pracy biura zawodów

9:00:00

15:40:00

Wydawanie pakietów startowych na MTB

9:00:00

10:40:00

Wydawanie pakietów startowych biegi i Nordic Walking

10:00:00

15:40:00

MTB dorosłych na 27 km

11:00:00

13:00:00

MTB młodzieży 10 km

11:15:00

12:15:00

MTB na monocyklach na 10 km

11:20:00

12:20:00

Zawody integracyjne

11:00:00

12:30:00

Marsz rodziców z dziećmi w wózkach na 400 m – bieżnia

11:30:00

11:50:00

Biegi dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych

13:00:00

13:40:00

Mini koncert – Krzysztof Paul

13:40:00

14:10:00

Dekoracja: konkurencje MTB

14:10:00

15:00:00

Dekoracja: zawody integracyjne i dzieci

15:00:00

15:30:00

Bieg główny na 15 km

16:00:00

18:00:00

Marsz Nordic Walking na 5 km

16:10:00

17:10:00

Bieg młodzieży na 2,5 km

16:20:00

16:50:00

Dekoracja: bieg, Nordic Walking oraz klasyfikacja łączna

18:20:00

19:20:00

Mini koncert – Krzysztof Paul

19:20:00

19:50:00

Finał – losowanie nagród niespodzianek

19:50:00

20:20:00

Stowarzyszenie “Aktywni Kociewiacy”
83-220 Skórcz, ul. Gen. Józefa Hallera 41A
NIP: 592 22 59 602

REGON: 221631689

www.bieg4jezior.pl

www.aktywnikociewiacy.com

Druk:

www.amicus-druk.eu

Projekt:

www.fvm.media

