
8.  

6 października 2019 r. – Legnica  
 

 

 
 

                        Danuta Piskorowska zwycięża w Legnicy                         



8. Legnica Półmaraton odbył się 6 października 2019 r., w którym Danuta Piskorowska 

(Team-LUKS Żórawina-Wrocław) zwyciężyła wśród kobiet (również pierwsze miejsce w 

kategorii K30) – 1:30:55 (48 miejsce generalnie).  

[bieg ukończyło 376 osób] 
 

 
Danuta Piskorowska – 1 miejsce wśród kobiet. 

 

 
8. Legnica Półmaraton – na podium najszybsze panie. 

 



W ramach tej imprezy odbyła się 1. Legnicka Dziesiątka.  
 

    1.   DZIESIĄTKA 

                     

 
 

Tomasz Sobczyk (MKS Siechnice) zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej (w kat. 

M40 był drugi) – 35:29. 

[bieg ukończyło 247 osób] 



        Starty naszych biegaczy  

w   

          w latach 2012 - 2018 
     

        

       Pierwszy Legnica Półmaraton odbył się w 2012 r. – był to XXV Bieg Lwa Legnickiego. 

 

XXV  Bieg  Lwa  Legnickiego 

1.  

 

            1. Legnica Półmaraton odbył się 7 października 2012 r. w Legnicy, w którym Tomasz 

Sobczyk (LUKS Żórawina) zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej (II miejsce w kat. 

M30) – 1:15:20. 

[bieg ukończyło 281 osób] 

 

 

XXVI  Bieg  Lwa  Legnickiego 

2.  

 

            2. Legnica Półmaraton odbył się 6 października 2013 r. w Legnicy, w którym Tomasz 

Sobczyk (LUKS Żórawina) zajął szóste miejsce w klasyfikacji generalnej (II miejsce w kat. 

M30) – 1:13:51. 

[bieg ukończyło 614 osób]  



XXVII  Bieg  Lwa  Legnickiego 

3.  

          3. Legnica Półmaraton odbył się 12 października 2014 r. w Legnicy, w którym Tomasz 

Sobczyk (LUKS Żórawina) zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej (w kat. M30 był 

trzeci) – 1:15:58, Sławomir Pieczurowski (LUKS Żórawina) zwyciężył w kategorii M50 

(8 miejsce w klasyfikacji generalnej) – 1:18:36, Grzegorz Grablewski (LUKS Żórawina) 

był 16-ty generalnie (dziewiąty w kategorii M30) – 1:22:55. 

                              

Danuta Piskorowska wywalczyła trzecie miejsce wśród kobiet (drugie w kategorii K30)  
– 1:32:59 (63 miejsce generalnie). 

 [bieg ukończyło 668 osób] 



 

         
         Na trasie 3. Legnica Półmaratonu … 



            

        Dekoracja kategorii K30 : Danuta Piskorowska – 2 miejsce. 
 

 

 

XXVIII  Bieg  Lwa  Legnickiego 

4.  

            4. Legnica Półmaraton odbył się 4 października 2015 r. w Legnicy, w którym Tomasz 

Sobczyk (LUKS Żórawina) zajął piąte miejsce w klasyfikacji generalnej (II w kat. M30) 

 – 1:16:31. 

[bieg ukończyły 603 osoby] 

Tuż po starcie – Tomasz Sobczyk prowadzi …     



XXX  Bieg  Lwa  Legnickiego 

6.  

Trasa biegu – trzy pętle po parku: początek i koniec każdej pętli na tartanowej bieżni 

stadionu lekkoatletycznego, trasa w parku głównie crossowa, miejscami błoto. 

Pogoda : pochmurno, przelotne opady deszczu, momentami dość intensywne 

 

 
Wkrótce start do biegu … 

 
Czołówka biegu po pokonaniu 400 m (jednego pełnego okrążenia stadionu) …     



 
 

            6. Legnica Półmaraton odbył się 8 października 2017 r. w Legnicy, w którym Tomasz 

Sobczyk (Team-LUKS Żórawina-Wrocław) zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej 

(w kat. M40 był drugi) – 1:18:08, Jerzy Siemaszko (BBL Opole) zwyciężył w kat. M55 

(14 miejsce w klasyfikacji generalnej) – 1:23:19. 

Anna Ficner (Team-LUKS Żórawina-Wrocław) zwyciężyła wśród kobiet (oczywiście 

także 1 miejsce w kategorii K30) – 1:25:20 (27 miejsce generalnie),  

Emilia Rogoza (Team-LUKS Żórawina-Wrocław) była trzecie miejsce wśród kobiet  

(1 miejsce w kategorii K18) – 1:28:59 (40 miejsce generalnie). 

 [bieg ukończyło 397 osób] 

 

 

Dekoracja kategorii M55 – 1 miejsce Jerzy Siemaszko.   



XXXI  Bieg  Lwa  Legnickiego 

7.  

 

 
7. Legnica Półmaraton – start … 



            7. Legnica Półmaraton odbył się 7 października 2018 r. w Legnicy, w którym Tomasz 

Sobczyk (MKS Siechnice) zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej (w kat. M40 był 

drugi) – 1:14:57, Danuta Piskorowska (Team-LUKS Żórawina-Wrocław) była druga 

wśród kobiet (także drugie miejsce w kategorii K30) – 1:28:36 (26 miejsce generalnie).  

[bieg ukończyło 345 osób] 

 
Dekoracja kategorii M40 – 2 miejsce Tomasz Sobczyk. 
 

 

 
Dekoracja kategorii K30 – 2 miejsce Danuta Piskorowska. 

 


