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Parkowe Hercklekoty to drugi bieg organizowany przez MK team. Po I Bie-

gu Mikołajkowym, który wystartował 6 grudnia 2014 roku, nie kazaliśmy długo 

czekać na kolejne zawody biegowe. 14 lutego 2015 roku wystartowały I Parko-

we Hercklekoty. Chociaż termin kojarzy się z dniem świętego Walentego, wyści-

gi przeznaczone były i są, głównie dla zakochanych.....w bieganiu, chociaż bie-

gowych par na starcie nie brakuje.  

 

Parkowe Hercklekoty wyróżnia przełajowa trasa, która cieszy się dużą 

sympatią wśród biegaczy. Zdecydowaliśmy się przenieść bazę biegu z rock’n’rol-

lowej Leśniczówki pod Stadion Śląski, który został współorganizatorem zawo-

dów. Trasa tradycyjnie poprowadzona będzie po alejkach Parku Śląskie-

go. Biegacze będą mieć do pokonania 6,5 km. Bieg prowadzi przez mniej znane, 

a bardzo urokliwe zakątki jednego z największych parków miejskich w Europie. 

Dodatkowo zawodnicy finiszować będą na bieżni stadionu lekkoatletycznego. 

 

III Parkowe Hercklekoty zainaugurują pierwsze Grand Prix MK team. To 

jedna z nowości, którą  proponujemy miłośnikom biegania. Nie zapominamy o 

młodych amatorach sportu, dlatego tradycyjnie, przed startem biegu głównego 

pobiegną najmłodsi, którzy zmierzą się z dystansem 200, 400 oraz 800 metrów.  

 

PARKOWE HERCKLEKOTY 
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M 

1. Paweł Kosek     17:49 

2. Kamil Krawczyk     19:28 

3. Mateusz Wiśniewski    19:44 

 

M 

1. Mieczysław Sondel    30:16 

2. Karol Schröder     30:25 

3. Ryszard Garbat     31:57 

K 

1. Daria Mendecka     23:38 

2. Aleksandra Madeja    25:04 

3. Aneta Złotoś     25:26 

 

K 

1. Klaudia Białas     33:45 

2. Wioletta Mól     35:55 

3. Ewa Różewicz     36:31 

ZWYCIĘZCY 

BIEG 

NORDIC WALKING 

W pierwszej edycji biegu, na linii 

startu ustawiło się 300 zawodników, 

a biegacze i nordic walkerzy musieli 

zmierzyć się z siarczystym mrozem i 

sporą ilością śniegu na trasie. 

I PARKOWE HERCKLEKOTY 
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Klasyfikacje drużynową wygrała ADS Masna Krytyczna. 

 

II PARKOWE HERCKLEKOTY 

M 

1. Radosław Berencz              17:55 

2. Piotr Wiśniewski               18:56 

3. Rafał Urlik                         19:08 

M 

1. Mieczysław Sondel                   31:26 

2. Piotr Niechwiejczyk                      31:29 

3. Karol Schröder                       32:15 

K 

1. Sandra Mikołajczyk                 21:15 

2. Beata Adamczyk-Nowak                21:45 

3. Ewa Pachurka                  22:10 

K 

1. Klaudia Białas             34:49 

2. Barbara Olschimke-Marmurowicz        35:37 

3. Violetta Gembala        37:48  

ZWYCIĘZCY 

BIEG 

NORDIC WALKING 

W roku  2016 na parkowych ścieżkach walczyło dwa razy 

więcej biegaczy, a limit 600 osób został osiągnięty w trzy 

dni.  Pogoda była bardziej łaskawa, wręcz wiosenna, tra-

sa jednak została zmodyfikowana i nawet biegacze gór-

scy zastanawiali się, skąd w parku takie podbiegi.  

II PARKOWE HERCKLEKOTY 
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Sobota, 11 lutego 2017 
14:00 - 18:00 - praca Biura Zawodów 

 

Niedziela, 12 lutego 2017 
08:00 - 11:30 - praca Biura Zawodów 

10:00 - 14:00 - praca Depozytu 

09:50  - rozgrzewka przed biegami dla dzieci 

10:00 - start biegu dla dzieci na 200 m dziewczynek 

10:10 - start biegu dla dzieci na 200 m chłopców 

10:20 - start biegu dla dzieci na 400 m dziewczynek 

10:30 - start biegu dla dzieci na 400 m chłopców 

10:40 - start biegu dla dzieci na 800 m dziewczynek 

10:50 - start biegu dla dzieci na 800 m chłopców 

11:20 - dekoracja zwycięzców biegów dla dzieci  

11:50 - rozgrzewka przed Biegiem i marszem NW  

12:00 - start Biegu  

12:05 - start marszu Nordic Walking  

12:23 - oczekiwany czas zwycięzcy Biegu 

12:41 - oczekiwany czas zwycięzcy marszu NW 

13:30 - dekoracja zwycięzców Biegu i marszu NW 

13:45 - losowanie nagród 

14:00 - oficjalne zamknięcie imprezy 

   HARMONOGRAM  
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Termin 
12 lutego 2017 roku (niedziela) 

 

Miejsce 
Park Śląski, Chorzów 

Start, meta i baza zawodów w okolicach boiska treningowego Stadionu Śląskiego 

 

Trasa 
Dystans biegu głównego: 6,5 km. 

Trasa prowadzi po alejkach oraz ścieżkach parkowych i ma charakter asfaltowo-

przełajowy. Trasa jest oznaczona co 1 km. 

Limit pokonania trasy: 90 minut. 

 

Pakiet startowy 
 numer startowy, agrafki 

 pamiątkowy, odlewany medal za ukończenie 

biegu lub marszu NW  

 woda i herbata na mecie biegu 

 poczęstunek na mecie (ciepły posiłek) 

 gadżet od organizatora - magnes z logo biegu  

 zwrotny chip do pomiaru czasu 

 bezpłatny wjazd na teren Parku Śląskiego 

 opieka medyczna podczas trwania imprezy  

 

Klasyfikacje 
 Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (miejsca I - III) – bieg główny 

 Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (miejsca I - III) – marsz NW 

 Najmłodszy i najstarszy zawodnik w biegu 

 Najmłodszy i najstarszy zawodnik marszu Nordic Walking 

INFORMACJE                       

projekt medalu             
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Zapisy 
Rejestracja zawodników na stronie internetowej: 

 www.elektronicznezapisy.pl/event/1216 

Zapisy do dnia 29 stycznia 2017 roku lub do wyczerpania limitu. 

Obowiązuje limit 1 000 opłaconych zawodników (łącznie dla biegu głównego i 

marszu NW). 

 

Płatności 
Wysokość opłaty startowej: 40 zł. 

Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe: 

MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica 

BANK BGZ PNB PARIBAS w Siemianowicach Śląskich 

nr 88 1600 1462 1833 7639 0000 0001 

Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, PARKOWE HERCKLEKOTY 

Płatności do dnia 31 stycznia 2017 roku lub do wyczerpania limitu. 

 

Zmiany na listach startowych 

Do 5 lutego 2017 opłata może zostać przepisana na innego zawodnika. 

Do 5 lutego 2017 zawodnik może przepisać się z biegu na marsz Nordic Wal-

king lub z marszu Nordic Walking na bieg. 

Po 5 lutego 2017 nie będzie można dokonywać zmian na listach startowych. 

 

Czas pracy Biura Zawodów 
11 lutego 2017  w godzinach 14:00 – 18:00 

12 lutego 2017  w godzinach 08:00 – 11:30 

Przy odbiorze pakietu należy podać swój numer startowy oraz okazać doku-

ment tożsamości ze zdjęciem.  

Lista z numerami startowymi zostanie opublikowana kilka dni przed biegiem na 

stronie internetowej zawodów, będzie również wywieszona przed Biurem Za-

wodów. 

INFORMACJE                            
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Depozyt  
Dla zawodników w dniu zawodów dostępny będzie depozyt. Depozyt będzie 

otwarty od 10:00 do 14:00 w dniu zawodów w budynku dyrekcji Stadionu Ślą-

skiego.  

 

Szatnie 
Dla zawodników w dniu zawodów dostępna będą damska i męska szatnia wraz 

z prysznicami w budynku dyrekcji Stadionu Śląskiego.  

 

 

Gastronomia 
Na mecie przygotujemy punkt z ciepłą herbatą dla wszystkich biegaczy, a do-

datkowo dla zawodników kończących bieg główny i marsz NW wodę o pojem-

ności 0,5 litra.  

Na wszystkich zawodników kończących bieg lub marsz, na mecie będzie czekał 

ciepły posiłek regeneracyjny, dla dzieci będzie tabliczka czekolady (w pakiecie). 

Posiłek odbiera się za okazaniem numeru startowego. Obsługa zaznacza na do-

le numeru startowego odebranie posiłku.  

Dodatkowo na miejscu będzie food truck - Montownia Smaku i Zdrowia, w któ-

rym będzie można zakupić ciepłe posiłki oraz napoje. Czas oczekiwania na ka-

wę/posiłek to ok. 10 min, ponieważ wszystko przygotowywane jest na miejscu a 

Montownia nie korzysta z półproduktów. Stadionowa restauracja nie będzie 

działać w dniu biegu.   
 

INFORMACJE                      

Wszystkie informacje na stronie internetowej biegu: 

www.mkteamevents.pl/hercklekoty 
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Dojazd 
Z Krakowa: Autostradą A4 do Katowic, z autostrady – w prawo w ul. Bocheń-

skiego (znaki na Os. Tysiąclecia) i Bracką – w lewo na skrzyżowaniu z ul. Cho-

rzowską (DK 79) – w prawo za Stadionem Śląskim do wjazdu do Parku Śląskiego 

od strony centrum handlowego AKS, to jest od ulicy Parkowej 20 w Chorzowie. 

Z Gliwic i Wrocławia: Autostradą A4 do Katowic – w lewo w ul. Bocheńskiego 

i Bracką – w lewo na skrzyżowaniu z ul. Chorzowską (DK 79) – w prawo za Sta-

dionem Śląskim do wjazdu do Parku Śląskiego od strony centrum handlowego 

AKS, to jest od ulicy Parkowej 20 w Chorzowie. 

Z Częstochowy i Sosnowca: Drogą S86 (aleja Walentego Roździeńskie-

go) do Katowic – zjazd na DK79, przejazd tunelem pod rondem w Katowicach, 

następnie cały czas ulicą Chorzowską (DK79) i w prawo za Stadionem Śląskim 

do wjazdu do Parku Śląskiego od strony centrum handlowego AKS, to jest od 

ulicy Parkowej 20 w Chorzowie. 

Z Tychów i Bielska: DK86 do zjazdu na autostradę A4 w kierunku Katowic – Au-

tostradą A4 do Katowic – w prawo w ul. Feliksa Bocheńskiego (znaki na Os. Ty-

siąclecia) i Bracką – w lewo na skrzyżowaniu z ul. Chorzowską (DK 79) – w pra-

wo za Stadionem Śląskim do wjazdu do Parku Śląskiego od strony centrum 

handlowego AKS, to jest od ulicy Parkowej 20 w Chorzowie. 

 

Parking 
Parking na terenie Parku Śląskiego w dniu trwania zawodów III Parkowe 

Hercklekoty jest bezpłatny, jeśli zawodnik spełni następujące warunki: 

1. pobierze bilet w biletomacie, 

2. opieczętuje bilet w Biurze Zawodów, 

3. wyjedzie tym samym wjazdem, którym wjechał i na wyjeździe okaże opieczę-

towany bilet pracownikowi Parku. 

Podczas III Parkowych Hercklekotów organizatorzy umożliwiają bezpłatny 

wjazd i wyjazd od strony AKS to jest od ulicy Parkowej 20 w Chorzowie. 

 

Komunikacja miejska  
Na przystanku Chorzów Stadion Śląski, z którego jest do nas najbliżej zatrzymu-

ją się tramwaje linii: 1, 6, 11, 19.  Na przystanek Chorzów AKS dojeżdżają linie 

autobusowe: 6, 98, 663, 820, 830, 840. 

Pełny rozkład jazdy dostępny jest na stronie:  www.rozklady.kzkgop.pl 

 

 

DOJAZD                      
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Tradycyjnie trasa biegu w całości znajduje się w Parku Śląskim w Chorzowie. 

W tym roku została wydłużona do 6,5 km, z pewnością dostarczy jeszcze więcej 

wrażeń. Obfituje w wymagające podbiegi i techniczne zbiegi. Hercklekoty gwa-

rantowane. Dla stałych bywalców Parku z pewnością będzie mieć sentymental-

ny charakter, część trasy przebiega śladem dawnej kolejki wąskotorowej. Na 

deser finisz i meta na bieżni stadionu lekkoatletycznego. 

Mapa trasy 

 

TRASA     

 

Z uwagi na zimową porę zawodów należy liczyć się z  możliwością wystąpienia 

pokrywy śnieżnej oraz miejscowych oblodzeń. 
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III Parkowe Hercklekoty to bieg zarówno dla dużych jak i małych biegaczy. 

Organizatorzy nie zapominają o młodych amatorach sportu. Tradycyjnie, przed 

startem biegu głównego pobiegną najmłodsi, którzy zmierzą się z dystansem 

200, 400 oraz 800 metrów.  

Każde dziecko w pakiecie startowym otrzyma między innymi okolicznościowy 

magnes oraz tabliczkę czekolady, a na mecie pamiątkowy medal. Najszybsze 

dzieci na 400 i 800 metrów dodatkowo będą walczyć również o miejsce na po-

dium. 

Biegi odbędą się w Chorzowie, w Parku Śląskim na terenie bieżni sportowej zlo-

kalizowanej tuż przy Stadionie Śląskim. Po raz pierwszy start i meta wszystkich 

biegów na bieżni stadionu lekkoatletycznego.  

 

Mapa tras biegów dla dzieci 

   BIEGI DLA DZIECI                      
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DLA WIKTORII                      

Więcej informacji: 

www.dlawiktorii.pl 

 

Cześć mam na imię Wiktoria i mam 16 lat… 

Choroba Moya Moya – jest ze mną od 6 lat … mimo, że wcale nie chcę by była taka 

moja… Zespół Moya Moya to bardzo rzadkie schorzenie polegające na postępują-

cym zaniku tętnic wewnątrzczaszkowych – szyjnych i kręgowych. To z kolei prowadzi 

do niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego oraz zagrażających życiu uda-

rów niedokrwiennych mózgu. Niedotleniony i niedożywiony mózg reaguje silnymi, 

napadowymi bólami głowy, zaburzeniami równowagi, a czasami także mowy. Cier-

pię na nie od lat. 

W maju 2010 r w związku ze znacznym obustronnym przewężeniem tętnic szyjnych 

wewnętrznych, a także przednich i środkowych mózgu z rozsianymi obszarami bez-

naczyniowymi w korze mózgowej miałam wykonaną jej rewaskularyzację. Niestety 

udrożnienie naczyń i przywrócenie prawidłowego krążenia mózgowego dały krótko-

trwałe efekty. Objawy powróciły. Po kolejnych licznych badaniach diagnostycznych 

i konsultacjach lekarze ostatecznie orzekli, że znowu konieczna jest operacja. Jedną 

z moich szans jest operacja w Berlinie, koszt takiej operacji to około 40 tyś. Euro 

Proszę pomóżcie mi uzbierać środki na moje leczenie… bo 

„ W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca” 

Jeśli ktoś zechciałby mi pomóc to może przekazać 1% podatku (KRS 0000399191 z 

dopiskiem „Wiktoria Gruszka” ) lub dokonać wpłaty na moje subkonto o 

Nr 49 1050 1298 1000 0024 2458 4775 

w temacie: Dla Wiktorii Gruszki 

Fundacja Różyczka 

Ul. Kościuszki 35 

44-100 Gliwice 

                                                         Wiktoria 

Podczas III Parkowych Hercklekotów 

będziemy zbierać pieniądze na opera-

cje szesnastoletniej Wiktorii, córki na-

szej biegowej koleżanki… Przeczytajcie 

list Wiktorii. 
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 GRAND PRIX MK TEAM

Grand Prix MK team 2017 to seria zawodów organizowanych przez MK team w 2017 roku. W 

skład Cyklu wchodzą następujące zawody: 

1 | III Parkowe Hercklekoty 
 12.02.2017 r., Chorzów 

 

2 | II Siemianowicki Bieg Świetlików 
 24.06.2017 r., Siemianowice Śląskie 

 

3 | III Siemianowickie Nocne Marki 
 28.10.2017 r., Siemianowice Śląskie 

 

4 | IV Bieg Mikołajkowy 
 03.12.2017 r., Katowice 

Każdy z tych czterech biegów będzie punktowany. Zawodnicy będą gromadzić punkty zależ-
nie od zajętego miejsca. Będą prowadzone cztery odrębne rankingi: 

 biegowy mężczyzn, 
 biegowy kobiet, 
 nordic walking mężczyzn, 
 nordic walking kobiet. 
  
Nie będziemy się skupiać jedynie na najszybszych zawodnikach. Jest dla nas istotne by każdy 
uczestnik, niezależnie od zajętego miejsca czy ilości ukończonych imprez, został sklasyfiko-
wany.   

IV Bieg Mikołajkowy to  finałowy bieg cyklu. Spodziewamy się na nim największej fre-
kwencji. Dlatego właśnie tam będzie można zdobyć nie tylko kolejną mikołajkową czapkę, ale 
też większą ilość punktów do końcowej klasyfikacji. 

Obok klasyfikacji indywidualnej wyłonimy najlepsze drużyny. Bez podziałów na płeć, ani na 
bieg lub marsz. Każdy z zawodników swoimi startami może wspomóc swoją drużynę w walce 
o jak najwyższą lokatę. 

Po każdym z biegów będziemy prezentować aktualne wyniki. Po zakończeniu całego Grand 
Prix nagrodzimy najlepszych w każdej kategorii, a także zwycięskie drużyny. Nie zapomnimy 
również o najaktywniejszych zawodnikach. 

Na każdym z biegów w pakiecie startowym odnajdziecie między innymi magnes przygotowa-
ny specjalnie na dane zawody. Sam w sobie będzie miłą pamiątką. A ci z Was, którzy ukończą 
wszystkie biegi Grand Prix otrzymają m.in. specjalnie przygotowany magnes ze swoim imie-
niem i nazwiskiem. Będzie to jednocześnie ramka, dla kompletu magnesów z pojedynczych 
imprez. Mamy nadzieję, że będzie to dla Was wyjątkowa pamiątka i jednocześnie dowód 
ukończenia całego Grand Prix MK team 2017. A to oczywiście nie koniec niespodzianek.  



 

 

 

 

 

W przyazystkie infor- macje na stronie inter-

netowej biegu:P 

 

Zapraszamy na stronę internetową biegu: 

www.mkteamevents.pl/hercklekoty 

 

 W przypadku pytań prosimy o kontakt:  

kontakt@mkteamevents.pl 


