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Mundurowi i cywile z Polski oraz Czech pobiegną wspólną
trasą – zapisy tylko do 12.09!
Przed nami impreza rekreacyjno-sportowa realizowana w ramach Weekendu z Interregiem, czyli II
Bieg Przyjaźni - XVII Bieg Służb Mundurowych. Uczestnicy będą mieli do pokonania 12 kilometrów.
Wśród celów wydarzenia organizatorzy wymieniają m.in. integrację służb mundurowych polskich i
czeskich na arenie sportowej, integrację zawodników nie mundurowych z mundurowymi po obu
stronach granicy, integrację mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza na arenie sportowej,
wspieranie i wzmacnianie transgranicznych kontaktów mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza
czy propagowanie aktywnego stylu życia. <br /> <br /> <h4 style="text-align: center;">Program
zawodów:</h4> <ul> <li><span style="font-weight: bold;">11:00</span> – biegi dla dzieci i
młodzieży na dystansach do 1000 m;</li> <li><span style="font-weight: bold;">13:00</span> –
Sztafeta Przyjaźni na dystansie 8 km (4 x 2 km) – drużyny 4-osobowe (w tym min. 2 kobiety)
reprezentujące Urząd Miejski w Głuchołazach, Urząd Marszałkowski w Opolu, Urząd Miejski
Zlat&eacute; Hory, Policjantów z Głuchołaz oraz Strażaków PSP z Głuchołaz;</li> <li><span
style="font-weight: bold;">14:00</span> – Bieg Przyjaźni – Bieg Służb Mundurowych – dystans
12 km – dla zawodników nie mundurowych i mundurowych.</li> </ul><br /> <span
style="font-weight: bold;"> II Bieg Przyjaźni – XVII Bieg Służb Mundurowych odbędzie się
14.09.2019 r. (sobota) w Głuchołazach. Start o godz. 14:00. Szczegółowe informacje oraz zapisy
(do 12.09.2019 r.) dostępne są na stronie <a
href="https://nowe.glucholazy.pl/1898-ii-bieg-przyjazni-xvii-bieg-sluzb-mundurowych-zapisy"
target="_blank" title="Przejdź na stronę organizatora i dowiedz się więcej ">organizatora</a>.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne oraz rzeczowe. <br /> </span> <br /> Na
wydarzenie zapraszają: Gmina Głuchołazy, Województwo Opolskie, Město Zlat&eacute; Hory,
Szkolny Związek Sportowy w Głuchołazach i Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz wraz z partnerami.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Opolskiego, Komendant
Główny Policji oraz Starosta Nyski. <br /> <br /> Dodajmy, że Radio Opole objęło to wydarzenie
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