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Jeśli lubisz szybką jazdę rowerem to już w sobotę 15 sierpnia dajemy Ci możliwość zmierzenia
się z czasem podczas VII jazdy indywidualnej na czas po drodze asfaltowej na dystansie 10km.

      

Organizator cyklu wyścigów "Kurpie MTB" tym razem zaprasza kolarzy do "walki z czasem" na
krótkim odcinku łatwej trasy.
Zawodnicy startują na trasę co 1 minutę, pokonując 5km trasy do nawrotu i kolejne 5 km tym
samym odcinkiem wracając do mety.
Dla najlepszych zawodników przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe. Za pobicie rekordu
trasy z 2014 r. Sebastiana Korzeba 15:19:00 jest przewidziana nagroda finansowa ufundowana
przez jedną z ostrołęckich firm. 

Będą prowadzone dwie odrębne klasyfikacje: dla rowerów "szosówek" i "górali" oraz odrębnie
kategorie pań i panów.

Spotykamy się o godz 10.00. Start w Rzekuniu przy ul. Kpt.Bednarczyka w kierunku na
Daniszewo (1km od Urzędu Gminy).

  

  

W ubiegłorocznej czasówce rywalizowało 70-ciu zawodników. Jak będzie w tym roku? Przyjedź
i sprawdź jak szybki jest Twój rower! :)

Na zawody można się zgłaszać poprzez formularz rejestracyjny u organizatora:

  

http://kk24h.pl/imprezy/pokaz/11
Ilość miejsc jest ograniczona do 100 uczestników.
Są to zawody amatorskie skierowane do wszystkich, którzy posiadają sprawny rower oraz kask.
Przed zapisaniem się zachęcamy do zapoznania się z regulaminem imprezy, który jest
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dostępny na stronie www.kk24h.pl

Zapraszamy wszystkich chętnych lubiących walkę z czasem na kolejną już jazdę indywidualną
na czas, która odbędzie się 15 sierpnia 2015 r. (sobota) - start godz. 10.00 Rzekuń,
ul.Kpt.Bednarczyka

  

pozdROWER!
/MK/

Patronat Honorowy nad imprezą objął Wójt Gminy Rzekuń Stanisław Godzina.
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