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Pelplińskie Centrum Sportu oraz Klub Aktywnego Pelpliniaka zapraszają do udziału w
maratonie rowerowym Kołodziej Cube MTB Pelplin, który odbędzie się w sobotę 6
kwietnia 2019 r. w miejscowości Rajkowy.

Impreza składa się z:

• Wyścigu Głównego na dystansach 30 i 45 km z podziałem na klasyfikacje
wiekowe;
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https://www.facebook.com/Klub-Aktywnego-Pelpliniaka-1080172548689922/?__tn__=K-R&eid=ARD4GSzM1aODG9jmHJEYHn_QpgMntbjIZzRzKIdV3flZVYuUS2qaRa-yFWZG43bW00_fIA5Hi8_f6Fct&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB-rHatodvNtekdp-aOwjJmrfOMzUHJnKcL6lP0zoeU2TdmPa7AtPWEnfSLTBo1z7OfeoACtwx0nroEPTWpvD94mYx3jwBt9BKl5xM4OJUJ093Wv_okYsFbNuWF__NAD_xflYwXtcOjTVcQEac3pi5-YP-7bPUeHRQuA35wfwQkDMxyyTD1iHMvuj3ai8lq5zs_9hJDM4HFVC2ITVwbk5SQf6tI-ZfEMymhSFdPOQzydiecGSyUK2gjpM-hnudxAOGTB2WMHJNV0vu2NPRBDdKfNsBaPwNXfLApEZu_Et3Fg9dSIJzc7fiQDh-PJWqBbkye8M5Tmx1gnvgevJoXBguHnsQ0


• Wyścigów Towarzyszących dla dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych;

• Wyścigu Rowerów Hybrydowych, które zapewnia Partner Techniczny, firma Cube.

Uczestnictwo w Wyścigu Rowerów Hybrydowych nie wyklucza możliwości startu w
Wyścigu Głównym !

Program zawodów:

8:30 - Otwarcie biura zawodów.

10:00 - Start wyścigu rowerów hybrydowych (15 km)

10:10 - Start wyścigu dla dzieci- kategoria do lat 10 (rocznik 2009 i młodsi)

10:30 - Start wyścigu Żak 11-12 lat (rocznik 2008-2007)

11:00 - Start wyścigu Młodzik 13-14 lat (rocznik 2006- 2005)

11:40 - Dekoracja najlepszych uczestników wyścigów dzieci i młodzieży

12:00 – Start MTB Pelplin - Maxi (45 km)

12:10- Start MTB Pelplin - Mini (30 km)

14:40 - Dekoracja najlepszych uczestników Wyścigu Głównego

15:00 - Zakończenie imprezy

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 4 kwietnia 2018 r. do godz. 23:59 wyłącznie
poprzez formularz on-line dostępny pod adresem: 
https://elektronicznezapisy.pl/event/3344.html lub w dniu zawodów.

Start w Wyścigach dla dzieci i młodzieży i Wyścigu Rowerów Hybrydowych jest
bezpłatny !!!

Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody dla najlepszych zawodników w
poszczególnych wyścigach, a ponadto każdy z uczestników będzie miał możliwość
wzięcia udziału w konkursie, w którym nagrodą główną będzie rower górski Cube
AIM PRO.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (58) 536 16 09, na adres
mailowy pcs@pelplin.pl lub w siedzibie Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie, ul.
Czarnieckiego 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie pod adresem: 
facebook.com/pelplinmtb

Regulamin: https://elektronicznezapisy.pl/event/3344.html
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https://elektronicznezapisy.pl/event/3344.html?fbclid=IwAR18_Tl-LxP3Z5pLJOohr9wKyuMEb0z0O6kWDgIceDW-8DDgc2zbEpTO6qA
https://www.facebook.com/pelplinmtb/?__tn__=K-R&eid=ARAF836FUttK5N-irxyXMjXtGC2e4aHiqjwz5WQaEeaA50AK8KP2Sd7I_ql1Shggs5k6bVXxgDxkVyoB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB-rHatodvNtekdp-aOwjJmrfOMzUHJnKcL6lP0zoeU2TdmPa7AtPWEnfSLTBo1z7OfeoACtwx0nroEPTWpvD94mYx3jwBt9BKl5xM4OJUJ093Wv_okYsFbNuWF__NAD_xflYwXtcOjTVcQEac3pi5-YP-7bPUeHRQuA35wfwQkDMxyyTD1iHMvuj3ai8lq5zs_9hJDM4HFVC2ITVwbk5SQf6tI-ZfEMymhSFdPOQzydiecGSyUK2gjpM-hnudxAOGTB2WMHJNV0vu2NPRBDdKfNsBaPwNXfLApEZu_Et3Fg9dSIJzc7fiQDh-PJWqBbkye8M5Tmx1gnvgevJoXBguHnsQ0
https://elektronicznezapisy.pl/event/3344.html?fbclid=IwAR0mBkpt-OrwHGOa-_gvMdBDQoWzHL8Vml3a4Hkwpxd85HeAajIyHKS4NjY


ZAPRASZAMY !
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