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Wystartuj w najtrudniejszym biegu w regionie!
Już w niedzielę (15.04) odbędzie się 3. edycja imprezy Cross Ozimski - 'PagóRace'. Na biegaczy
czeka 10-kilometrowa trasa leśnymi ścieżkami naszpikowanymi morenowymi pagórkami. Start
biegu zaplanowano na godz. 11:00 z bieżni tartanowej przy Gminnym Zespole Szkół przy ul.
Korczaka 12 w Ozimku.
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biegaczom z całej Polski urokliwych, ozimskich lasów, a także pobudzenie ludzi do prostej i
dostępnej aktywności fizycznej, jaką jest bieganie w terenie. Trasa będzie kręta, trudna
technicznie, męcząca i mocno pagórkowata. Biegacze startują z tartanowej bieżni, natomiast już
po 200 m wbiegają do lasu i przez najbliższe 10,5 km napawają się urokami tamtejszych
ścieżek.<br /> <br /> W puli nagród znajdzie się m.in. sól do kąpieli solankowych, sadzonki i
książki ufundowane przez Nadleśnictwo Opole, vouchery do Opolskiego Centrum Fizjoterapii, do
Juraparku, do Zatoki Bajka, a także na spływy kajakowe, ponadto bony zniżkowe na zegarki
sportowe, vouchery na szkolenia behawioralne dla psów, odżywki dla sportowców, bony na odzież
termoaktywną, a także książki, poduszki sensomotoryczne, wałki do masażu i plecaki biegowe.
Ponadto do wygrania będą skarpetki biegowe i kilkanaście egzemplarzy najnowszego wydania
magazynu biegowego "ULTRA", gdzie można przeczytać bardzo ciekawy reportaż autorstwa
Rafała Słociaka, opisujący historię dwóch dolnośląskich biegaczy, którzy przyjadą na tegoroczny
PagóRace.<br /> <br /> Głównymi sponsorami biegu jest Urząd Gminy i Miasta Ozimek oraz
firma BA Glass. Pomoc zapewni także OSP z Antoniowa oraz wolontariat Gminnego Zespołu Szkół
w Ozimku. Na mecie każdy dostanie pamiątkowy medal, butelkę wody, po czym będzie mógł
udać się na masaż, po drodze porywając kiełbasę z grilla i kawałek domowego ciasta.<br /> <br
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