
 

 

Komunikat organizacyjny nr 6 – Świebodzice 8.09.2018r. 

Ligi MTB Cross-Country Aglomeracji Wałbrzyskiej – 2018 
 

1. ORGANIZATOR WYŚCIGU NR 6: 

 
Organizatorem wy cigu nr 6 jest:  
 
- Gmina Świebodzice 

-Stowarzyszenie Rowerowe Świebodzice 

-Szkółka Kolarska Trójka Świebodzice  
 

Odpowiedzialnym za organizację - dyrektorem wy cigu - jest Piotr Mróz, 
 Prezes Stowarzyszenia Rowerowe wiebodzice, tel. 606 349 918, 
piotr.mroz.kol@gmail.com 

 

 

2. CEL WYŚCIGU CROSS COUNTRY „ XC “  

 
- promocja Gminy wiebodzice,  
- promocja aglomeracji wałbrzyskiej,  
- popularyzacja zdrowego stylu życia, 
- rozwój sprawno ci fizycznej w ród dzieci i młodzieży szkolnej, 
- rozpowszechnienie kolarstwa górskiego. 
 

 

3. BIURO WYŚCIGU: 
 

Biuro wy cigu będzie czynne w dniu 8.09.2018 roku od godz. 8:30 pod adresem:  
ul. Rekreacyjna 1, 58-160 wiebodzice, stadion sportowy 
 

4. ZGŁOSZENIA  
 

Zgłoszenia zawodników należy dokonać do dnia 6.09.2018 roku na adres: 
sedziakol@wp.pl 
 

5. ZMIANA PROGRAMU MINUTOWEGO !!! 
 

W związku z Mistrzostwami wiebodzic Szkól Podstawowych w kolarstwie 
górskim jak w punkcie 6, zmianie ulega program minutowy w stosunku do 
zawartego w regulaminie Ligi MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej 2018, i tak: 
- godz. 8:30 do 9:00 – weryfikacja zawodników i zgłoszenia nowych 
zawodników w biurze zawodów, dla kategorii skrzaciątka, krasnale i 

krasnoludki weryfikacja i zgłoszenia nowych zawodników przedłużona do 

godziny 11:00, 

- godz. 9:15 – odprawa techniczna 

Kolejno ć startu w poszczególnych kategoriach: 
- godz. 9:30  - młodzik - dystans – 30 do 45 minut, 
- ok. godz. 10:15 - młodziczka - dystans – 30 do 45 minut, 
- ok. godz. 10:45 - żak  - dystans – 15 do 30 minut, 
- ok. godz. 11:05 - żakini - dystans – 15 do 30 minut, 
- ok. godz. 11:30 - wy cigi dzieci – Skrzaty, Skrzaciątka, Krasnale i 
Krasnoludki. 
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6. MISTRZOSTWA WIEBODZIC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W 
KOLARSTWIE GÓRSKIM 
Po skończonych wy cigach w kat. Krasnale i Krasnoludki rozegrane zostaną 
Mistrzostwa wiebodzic Szkół Podstawowych w kolarstwie górskim. Prawo 
startu w tym wy cigu mają uczniowie wiebodzickich szkół podstawowych klas 
III-VI. 
Start poszczególnych kategorii klasowych od ok. godz. 12:00, starty 
poszczególnych klas bezpo rednio po skończeniu przez klasę poprzednią. 

 



                                                                            

 

 
 

Komunikat organizacyjny nr 7– Szczawno-Zdrój 
16.09.2018r. 

Ligi MTB Cross-Country Aglomeracji Wałbrzyskiej – 2018 
 

1. ORGANIZATOR WYŚCIGU NR 7: 
 

Organizatorem wyścigu nr 7 jest:  
 

- Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój, 
 
Odpowiedzialnym za organizację - komandorem wyścigu - jest Janusz Kozłowicz, Tel.kom. 

533 474 105, email: januszkozlowicz@gazeta.pl 

2. CEL WYŚCIGU CROSS COUNTRY „ XC “  
 
- promocja Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój,  
- popularyzacja jazdy na rowerze. 
- promocja aglomeracji wałbrzyskiej,  
- popularyzacja zdrowego stylu życia, 
- rozwój sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 
- rozpowszechnienie kolarstwa górskiego. 

 

3. BIURO WYŚCIGU: 
 

Biuro wyścigu będzie czynne w dniu 16.09.2018 roku od godz. 9:00 pod adresem:  

Pawilon Sportowy „SŁONECZNA POLANA”58-310 Szczawno Zdrój ul. Narciarska. 
 

4. ZGŁOSZENIA  
 

Zgłoszenia zawodników należy dokonać do dnia 14.09.2018 roku na adres: , 

sedziakol@wp.pl 
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