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Informujemy, że Gmina Rzekuń będzie współfinansowała coroczną edycję wyścigu kolarskiego
"Kurpiowskie Piaski MTB". Wyścig odbędzie się już po raz 
czwarty, a na współfinansowanie tej kolarskiej imprezy Gmina Rzekuń zdecydowała się już od
pierwszej edycji, która odbyła się w Czarnowcu, w 2011 r. Zawodnicy będą rywalizować o
PUCHAR WÓJTA GMINY RZEKUŃ.

      

Tegoroczna impreza zostanie przeprowadzona na pięknym (kolarskim) terenie Gminy. Start i
metę zaplanowano w miejscowości Laskowiec. Trasa 
wyścigu będzie poprowadzona po miejscowościach: Laskowiec i Teodorowo. Charakter
wyścigu będzie identyczny jak w ubiegłych latach czyli 
rywalizacja kolarzy odbywać się będzie na wyznaczonych rundach w terenie leśnym. 
Odpowiednie kategorie wiekowe zawodników będą pokonywać rundę wielokrotnie. Taka
formuła zawodów pozwoli mieszkańcom okolicznych miejscowości obserwować walkę
zawodników na trasie wyścigu oraz gorąco im kibicować. W wyścigu kolarskim MTB tzw.
"górskim" będą mogli wystartować wszyscy amatorzy dwóch kółek, którzy wcześniej zgłoszą się
do zawodów przez formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej organizatora: 
www.KK24h.pl
Organizator zaprasza do aktywnego spędzenia wolnego czasu na rowerze całe rodziny z gminy
Rzekuń, powiatu ostrołęckiego, województwa oraz kraju, gdyż dla wszystkich będą
przygotowane odpowiednie dystanse. Zapraszamy dzieci i młodzież gimnazjalną oraz seniorów
aby choć na parę godzin pozostawili swoje komputery i telewizory wsiadając na "dwa kółka" by
rywalizować ramię w ramię z najlepszymi zawodnikami MTB z gminy, powiatu, województwa i
kraju. 

CELEM I ZAŁOŻENIAMI WYŚCIGU BĘDĄ: 
Popularyzacja kolarstwa, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej. 
Propagowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży i dorosłych. 
Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości. 
Promocja gminy Rzekuń. 
Wyścig zostanie przeprowadzony w dniu 14 czerwca 2014 roku - start godz. 11.00.

  

Biuro zawodów oraz start i meta przy Szkole Podstawowej w Laskowcu. Po szczegóły wyścigu
zapraszamy na stronę www.KK24h.pl  oraz stronę wydarzenia na
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https://kk24h.pl/
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facebook/KurpiowskiePiaskiMTB2014.
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