
Było tak pięknie … 
 

 
 

Grand Prix Wrocław CITY TRAIL – 4 stycznia 2020 r. – 4. Bieg 

Bieg Główny – 5 km  
 

 

Danuta Piskorowska została sklasyfikowana na 8 miejscu wśród kobiet (w kategorii K30 

 – 2 miejsce, generalnie-73 miejsce wśród 456 osób, które ukończyły ten bieg), czas – 19:30. 
 
 

 

Grand Prix Wrocław CITY TRAIL Junior 2019/2020 – 4. Bieg 
4 stycznia 2020 r.  
 

 
 

Dagmara Piskorowska wzięła udział w biegu kategorii D4 (roczniki 2004-2006) na 

dystansie ~ 2 km (2 pętle : 1 pętla = 1050 m, 2 pętla = 1080 m, czyli łącznie 2130 m),  

w którym zajęła ósme miejsce wśród dziewcząt (czas – 10:00), trzecie w roczniku 2006.  



Grand Prix Wrocław CITY TRAIL – 25 stycznia 2020 r. – 5. Bieg 

Bieg Główny – 5 km 
 

 
 

Danuta Piskorowska została sklasyfikowana na 11 miejscu wśród kobiet (w K30 -2 miejsce,  

generalnie – 89 miejsce wśród 464 osób, które ukończyły ten bieg), czas netto  – 19:22. 
 

Grand Prix Wrocław CITY TRAIL Junior 2019/2020 – 5. Bieg 
25 stycznia 2020 r.  
 

 
 

Dagmara wzięła udział w biegu kategorii D4 (roczniki 2004-2006) na dystansie ~ 2 km  

(2 pętle : 1 pętla = 1050 m, 2 pętla = 1080 m, czyli łącznie 2130 m), w którym zajęła ósme 

miejsce wśród dziewcząt (czas – 9:17), trzecie w roczniku 2006.  



 
 

Podsumowanie Grand Prix Wrocław CITY TRAIL 2019-20 
 

Danuta Piskorowska została sklasyfikowana na drugim miejscu w kat. K30 (8 miejsce w 

klasyfikacji generalnej kobiet).  
 

Podsumowanie Grand Prix Wrocław CITY TRAIL Junior 2019-20 
 

Dagmara została sklasyfikowana na szóstym miejscu w kategorii wiekowe D4 dziewcząt  

(3 miejsce wśród dziewcząt z 2006 rocznika).  

 
 

 

  Wrocław : styczeń – luty 2020 r. 

    
 

Danuta Piskorowska odniosła w kategorii Kobiet cztery zwycięstwa w czterech startach; 

18 stycznia (parkrun Wrocław # 348), czas – 20:04 

8 lutego (parkrun Wrocław # 351), czas – 20:32 

22 lutego (parkrun Wrocław # 353), czas – 19:59 

29 lutego (parkrun Wrocław # 354), czas – 20:47 



Inne biegi … 
Styczeń 2020 r. 

 

12 stycznia 2020 r. – Świdnica 
Bieg na dystansie 5 km 
 

Danuta Piskorowska była druga wśród kobiet (1 miejsce w kat. K40, generalnie-21 miejsce 

wśród 234 osób, które ukończyły ten dystans), czas – 20:07. 
 

 
Dekoracja najszybszych pań w biegu na 5 km : 2 miejsce – Danuta Piskorowska. 



Biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży  
 

        Dagmara wzięła udział w biegu na 2 km dla  młodzieży młodszej (roczniki: 2004-2006), 

w którym zajęła drugie miejsce wśród dziewcząt.  
 

 
Dekoracja najszybszych dziewcząt w biegu na 2 km. 
 

 
Top 2 dziewcząt w biegu na 2 km : 2 miejsce – Dagmara Piskorowska. 



 

    Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska  
 Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzików    

                    w Lekkiej Atletyce 

       Jablonec (Czechy) – 19 stycznia 2020 r.    
 

 

Dagmara i Daria wystartowały w biegu na 300 m młodziczek (U16 : roczniki 2005-2006),  

w którym wzięło udział 45 dziewcząt (12 serii). 

Dagmara pobiegła w dziewiątej serii, którą wygrała  – 48,52.  

Daria startowała wcześniej, w czwartej serii była trzecia – 50,97. 

Dziewczęta ustanowiły swoje nowe halowe rekordy na 300 m. Nie były przygotowane do 

tych zawodów, nadarzyła się okazja – więc z niej skorzystały, w Jabloncu miały mocny 

trening. 

   

 

  

Luty 2020 r. 
 

 

 
 

 

 

Danuta Piskorowska była najszybsza z pań (1 miejsce w kat. K40, generalnie – 33 miejsce 

wśród 546 osób, które ukończyły ten bieg), czas – 40:50. 



 
Bieg Karnawałowy – Danuta Piskorowska zwycięża wśród pań. 

 

 

Bieg Walentynkowy Radia Wrocław 
16 lutego 2020 r. – Park Zachodni we Wrocławiu 
Dystans – 3,8 km 



 
Danuta Piskorowska na mecie Biegu Walentynkowego Radia Wrocław. 



 
 

Danuta Piskorowska - najszybsza z pań (1 miejsce w kat. K40, 6 miejsce generalnie wśród 

254 osób, które ukończyły ten bieg), czas – 15:21,26. 
 



 

 

                       1 marca 2020 r. – Żarów 
 

          Do pokonania wyznaczono dystans 1963 m, z którym Danuta Piskorowska uporała się 

najszybciej ze wszystkich pań, a Dagmara ze wszystkich dziewcząt. Dariusz Piskorowski  

wraz z córką Darią pobiegli tylko rekreacyjnie, na zaliczenie biegu.  
 

 
Tuż po starcie. 



 

 

10 km – bieg główny 
 

 
 

Danuta Piskorowska została sklasyfikowana na 14 miejscu wśród kobiet (w K40 -2 miejsce,  

generalnie – 228 miejsce wśród 1083 osób, które ukończyły ten bieg), czas  – 39:56. 



 

Dziecięce Biegi WROACTIV 2020 
8 marca 2020 r. – Wrocław 
Dystans : 900 m (roczniki 2004-2014, dystans 100 m dla roczników 2015-2016) 

 

Dagmara i Daria wystartowały w biegu na dystansie 900 m, były klasyfikowane w kategorii 

K2006-2007. Dagmara zajęła 2 miejsce (czas - 3:21,44), Daria skręciła nogę, maszerując 

dotarła do mety siódma w tej kategorii. 

  

 
Dekoracja dziewcząt kategorii 2006-2007 : Dagmara – 2 miejsce. 


