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W Graczach pobiegną po raz 23.
Ponad 300 zawodników zgłosiło swój udział w 23. edycji Barbórkowego Biegu Skalnika. Uczestnicy
będą mieli do pokonania blisko 14-kilometrową trasę w okolicach złóż wulkanicznych bazaltu na
terenie i w okolicach Graczy. Zawody rozpoczną w sobotę (18.11) uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjalnych w tzw. Małym Biegu Skalnika. Bieg główny wystartuje o godz. 11:00 przy
Zakładowym Domu Kultury w Graczach przy ul. Bazaltowej 4. Dekoracja zwycięzców zaplanowano
koło godz. 13:00.Więcej o wydarzeniu w środę (15.11) w audycji 'Ona i on'.
<p>Bieg odbędzie się już po raz 23. Promuje zdrowy tryb życia, sportową rywalizację, ale także
górniczą tradycję, biorą w nim bowiem udział, m.in. górnicy, a trasa przebiega w pobliżu złóż
wulkanicznych bazaltu na terenie i w okolicach Graczy. </p> <p><br /> </p> <p>Biegi
wystartują w kategoriach młodzieży szkolnej (szkoła podstawowa i gimnazjum w tzw. Małym
Biegu Skalnika) i dorosłych w biegu głównym z podziałem na przedziały wiekowe oraz osoby
niepełnosprawne. W szranki staną zawodnicy od 16 roku życia. <br /> </p> <p><br /> </p>
<p>Uczestnicy będą rywalizowali ze sobą na blisko 14-kilometrowej trasie: Gracze - Radoszowice
- Tarnica - Rogi - Góra - Gracze. Więcej informacji w regulaminie zawodów dostępnym tu: <span
style="font-weight: bold;"><a
href="http://dk.bazalt-gracze.pl/images/Regulamin_XXIII_Bieg_Sklanika2017.pdf" target="_blank"
rel="" title="Zobacz regulamin biegu">Regulamin</a></span>. <br /> </p> <br />
Organizatorami wydarzenia są Bazalt-Gracze sp. z o.o., LKS „Skalnik” Gracze oraz Zakładowy
Dom Kultury w Graczach. Radio Opole XXIII Barbórkowy Bieg Skalnika objęło patronatem
medialny.<br /> <br /> <div align="center"><span style="font-weight:
bold;">Program</span>:<br /> </div> <p><span style="font-weight: bold;">8:30</span>
Otwarcie biura zawodów dla uczestników głównego biegu (dom kultury)</p> <p><span
style="font-weight: bold;">9:00</span> Start Małego Barbórkowego Bieg Skalnika przy szkole w
Graczach</p> <p><span style="font-weight: bold;">11:00 </span>Start głównego
Barbórkowego Biegu Skalnika przy domu kultury (Gracze, ul. Bazaltowa 4)</p> <p><span
style="font-weight: bold;">ok. 13:00</span> Wręczenie nagród w domu kultury i zakończenie
imprezy</p> <p><img class="image borderefx1 fit" style=" width:100%; clear:both;
margin:10px 0 10px 0;"
src="http://radio.opole.pl/public/info/2017/218703/2017-11-14_1510661679.jpg" alt="W
Graczach pobiegną po raz 23." title="W Graczach pobiegną po raz 23." /><br /> </p>

