I Grudziądzki Festiwal Rowerowy!
Tweetnij
W sobotę i niedzielę 20/21 maja Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego, MORiW oraz Klub
Sportowy Stal zapraszają na I Grudziądzki Festiwal Rowerowy.

Na terenie stadionu przy ul. Sportowców w Mniszku organizatorzy czekać będą już od godz. 9.00 na uczestników wyścigów
dziecięcych, które rozpoczną się o godz. 11.00. Osoby, które chcą się jeszcze zapisać będą mogły to zrobić do pół godziny
przed rozpoczęciem wyścigu. Nie ma opłaty startowej.
Godz. 11.00 – start wyścigu 6 – 8 lat (dzieci mogą jechać z opiekunami) oraz 9 – 10 lat – 6 km
Godz. 11.30 – start wyścigu 11 – 12 lat (11 km)
Godz. 12.00 – start wyścigu 13 – 16 lat (16 km)
Dziesięć minut przed startem odbędzie się odprawa techniczna dla zawodników. Wszyscy uczestnicy (poza opiekunami)
obowiązkowo muszą posiadać kaski oraz zgody opiekuna prawnego.
Po wyścigach odbywać się będą dekoracje zwycięzców, którzy otrzymają puchary, deskorolki, piłki, powerbanki, kubki.
Od godz. 12.00 do 13.30 przyjmowane będą zapisy na Rodzinny Rajd Na Orientację, który odbędzie się o godz. 14.00.
Minimum dwuosobowe drużyny będą odszukiwać zaznaczone na mapie punkty w Lesie Rudnickim. Dla najlepszych
przygotowano nagrody – vouchery za 200, 150 i 100 zł do sklepu rowerowego QBike przy ul. Chełmińskiej. Atrakcję
przygotowuje Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz.
Biuro Zawodów czynne będzie do godz. 17.00 i do tej godziny będzie można odbierać pakiety startowe na niedzielne
wyścigi For Fun (26 km) i Hard Core (50 km). Osoby, które odbiorą pakiet w sobotę znajdą w nim zaproszenie na pasta
party, które odbędzie się na stadionie o 17.00.
Przez cały dzień na stadionie skorzystać będzie można z różnych atrakcji – takich jak ścianka wspinaczkowa, gokarty, czy
Blender Bike. Będą także stoiska sklepów rowerowych.
W niedzielę 21 maja Biuro Zawodów czynne będzie od godz. 9.00. do 11.30. Limit uczestników wyznaczono na 200 osób,
będzie więc jeszcze ok. 40 wolnych miejsc. Wpisowe wynosi 40 zł (zwolnieni z niej są uczniowie do 20 roku życia).
Godz. 12.00 start wyścigu Hard Core (50 km)
Godz. 12.15. start wyścigu For Fun (26 km)
14.00 dekoracje zwycięzców For Fun

15.30 dekoracje zwycięzców Hard Core i zakończenie imprezy.
Najlepsi otrzymają vouchery o wartości 150 zł oraz zestawy rowerowe
Wszyscy uczestnicy musza posiadać sztywne kaski, dowód tożsamości oraz telefon komórkowy.
Regulaminy, druki do pobrania i informacje znajdują się na stronie haszgru.pl
Dal uczestników wyścigów przygotowano napoje (izotonik na starcie oraz na punkcie odżywczym
w Białym Borze, woda na starcie, mecie i punktach odżywczych w Białym Borze i Wałdowie, banany na punkcie w Białym
Borze) i posiłek regeneracyjny na mecie – makaron i drożdżówki. Dodatkowo firma Light Box częstować będzie sałatkami.
O bezpieczeństwo uczestników zadba firma Medsar, trasy będą zabepieczone przez policję i Straż Miejską, zaś na trasie
pojawią się wolontariusze
z II Grudziądzkiej Artystycznej Drużyny Harcerskiej Gryf oraz strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu
grudziądzkiego.
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