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Choszczno 2019 - XXII Choszczeńska Dziesiątka - Na chwilę przed startem
11.09.2019.

UWAGA: ZMIENIONA ZOSTAŁA TRASA BIEGU.
TU ZNAJDZIESZ NOWĄ MAPĘ.

CHOSZCZNO. Już tylko kilka dni pozostało do startu XXII edycji Choszczeńskiej Dziesiątki. W tej chwili
zgłoszonych jest 736 biegaczy, w tym aż 100 z Choszczna. W ubiegłym roku linię mety przekroczyło 648
zawodników, ciekawe czy tym razem będzie ich więcej? W tym samym miejscu, ale dwie godziny
wcześniej, również w biegach rywalizować będą dzieci. Dokładnie o 12.20 zmagania rozpoczną amatorzy
nordic walkingu. Mamy tu też mapę z trasą...

Nowe edycje Choszczeńskiej Dziesiątki, czyli te od 2015 roku, z każdą
odsłoną ustanawiały rekordy frekwencji. Przypomnijmy, że w ubiegłym,
linię mety przekroczyło 648 biegaczy. Na zamkniętej już liście zgłoszeń,
widnieje obecnie 736 osób. Kompletna jest już lista startowa
przedszkolaków i wiemy też, że na promenadzie wiodącej wokół jeziora
Klukom, z kijkami pomaszeruje kolejnych, ponad 70 osób.

Przypomnijmy, że głównym organizatorem tych wydarzeń jest Stowarzyszenie &bdquo;Choszczeńska
10&rdquo;, któremu szefuje PAWEŁ CZAPIEWSKI,
a jednym ze współorganizatorów i głównych sponsorów jest również Urząd
Miejski w Choszcznie. Warto jednak dodać, że zarówno na etapie
przygotowań, jak i w dniu samej imprezy, w organizację tego wydarzenia
włącza się cała rzesza wolontariuszy, a także sponsorów.
To właśnie dzięki nim Choszczeńska Dziesiątka dziś zaliczana jest do
elity biegowych imprez Pomorza Zachodniego. P. Czapiewski zapewnia, że w
niedzielę atrakcji również nie zabraknie, i to zarówno dla biegaczy jak
i kibiców.

Tuż po starcie, który odbędzie się na ul. Bolesława
Chrobrego (na wysokości budynku KP PSP), zawodnicy pobiegną zmienioną trasą (patrz mapka). Dla
kibiców ważne jest to, że wszyscy
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uczestnicy, linię startu przebiegną jeszcze dwukrotnie. Najpierw, w
stronę nawrotu zlokalizowanego u zbiegu z ul. Wolności i w końcu na
metę. Podobnie jak w poprzednich latach, także i teraz na trasie
zagrzewać będą znani didżeje, zorganizowane grupy kibiców, a nawet&hellip;
chór.
My zapraszamy do kibicowania na ul. Bolesława Chrobrego, bo tam najwięcej będzie się działo.

Tadeusz Krawiec
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A tu przypomnienie tego, co wydarzyło się w ubiegłym roku&hellip;
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