
 

 

PROGRAM  MINUTOWY  RODZINNEGO  RAJDU  ROWEROWEGO   

              

                                 PLEŚNA, DNIA 10 WRZEŚNIA  2017 ROKU 

 

9:00 – Otwarcie biura zawodów, rozdanie map i numerów startowych 

9:45 – 10:00  – Zbiórka uczestników rajdu na parkingu obok CKSiPGP 

10:00 – start Rodzinnego Rajdu Rowerowego na wszystkie trasy 

12:00 – 13:00 – przyjazd do mety uczestników rajdu, posiłek 

13:30 – 14:00 – konkurs sprawnościowy dla dzieci w wieku do 10 lat „Rowerowy 

mini tor przeszkód” 

12:30 – 15:30 – Zabawy z animatorem, strzelnica sportowa, konkurs strzelecki, 

gra w petanque, quiz z nagrodami 

16:00 – wręczenie pucharów i dyplomów wszystkim uczestnikom Rodzinnego 

Rajdu Rowerowego 

 

TRASA MINI / SMALL  (6,5 km) 

Orlik – Pleśna Gondówka – Woźniczna – Łowczówek – Orlik 

Przejazd indywidualny uczestników z pilotem. Trasa przejazdu przy normalnym 

ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona znakami 

rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe 

organizatora.  

 

TRASA MIDI / MEDIUM (23,2 KM ) 

Orlik – Szczepanowice – Szczepanowice Tracze – Lubinka – Rychwałd Zagórze 

– Lichwin – Rychwałd Puste – Łowczówek- Orlik 

 

Przejazd indywidualny uczestników z pilotem. Trasa przejazdu przy normalnym 

ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona znakami 



rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe 

organizatora.  

 

TRASA MAXI / LARGE (28 KM) 

Orlik – Szczepanowice – Szczepanowice Tracze- Lubinka- Lubinka Korzenna – 

Lichwin- Rychwałd Puste – Łowczówek – Orlik 

Przejazd indywidualny uczestników z pilotem. Trasa przejazdu przy normalnym 

ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona znakami 

rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe 

organizatora.  

 

Dane do kontaktu organizator główny: 
tel. (14) 665 37 37; e-mail: biuro@dunajecbiala.pl 

 

Dane do kontaktu organizator Rajdu w Pleśnej 
   Jolanta Kuczera Stankowska  tel. (14) 679 81 91; e-mail: biuro.ckplesna@gmail.com 

UWAGA!!!  Ilośd miejsc ograniczona – decyduje kolejnośd zgłoszeo. Jeśli chcesz 

wziąd udział, wyślij skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres: 

biuro.ckplesna@gmail.com. W razie pytao proszę dzwonid pod numer + 48 14 679 

81 91 

 

 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 

 

 

Polub fanpage Rodzinne Rajdy Rowerowe Małopolska 

https://www.facebook.com/ruszamynarowery/ 

 

mailto:biuro@dunajecbiala.pl

