
 

 

PROGRAM  MINUTOWY  RODZINNEGO  RAJDU  ROWEROWEGO   

              

CIĘŻKOWICE, DNIA 9 lipca 2017 ROKU 

 

 

9.00 – 9.45 – zbiórka uczestników na terenie Stadionu Sportowego Ciężkowianki  

9.00 – 9.45 – zgłoszenia do Rajdu, pobieranie numerów 

9.45 – 10.00 – zbiórka uczestników do startu 

10.00 – Stadion Sportowy - start Rodzinnego Rajdu Rowerowego na wszystkie trasy  

12.00 – 13.00 – przyjazd do mety na Stadionie uczestników Rodzinnego Rajdu 

Rowerowego, posiłek. 

13.00 – 17.00  – festyn sportowy, występy, konkursy 

13.00 – zapisy do zawodów dla dzieci  

13.15 – 14.00  – zawody dla dzieci w okolicy Stadionu 

14.00 – 16.00  – mecz charytatywny ,,Pectus dla Paderewskiego” 

16.00 – 16.30  – animacje dla najmłodszych.   

16:30 – 17:00  – wręczenie pucharów i dyplomów wszystkim dzieciom biorącym 

udział w zawodach 

 

Trasa MAXI / LARGE  (16,7 km):  

Ciężkowice  Stadion Ciężkowianki ul. 3 maja- ul. Równa – ul. Okrężna  –Tursko - 

Tursko-Zapotocze (postój – bufet)  – ul. Okrężna – Partyzantów ( postój Bufet) – 

Ostrusza – ul. Źródlana – ul. Spacerowa – ul. Stawiska – ul. Równa -  ul. 3 maja  – 

Ciężkowice  Stadion Ciężkowianki 
 

Przejazd indywidualny. Uczestnicy otrzymują mapki z trasami przejazdu. Ruch na 

trasie odbywa się przy normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o ruchu Drogowym. Trasa oznaczona znakami rajdu. Ważniejsze 

skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe organizatora. 
 

 



Trasa MIDI / MEDIUM (11,4km):  

Ciężkowice Stadion Ciężkowianki ul. 3 maja- ul. Równa– ul. Topolowa – ul. 

Szczytowa – ul. Spacerowa – ul. Partyzantów - Rakutowa (postój – bufet) – Ostrusza  

- Stawiska – ul. Równa -  ul. 3 maja  – Ciężkowice  Stadion Ciężkowianki. 
 

Przejazd indywidualny. Uczestnicy otrzymują mapki z trasami przejazdu. Ruch na 

trasie odbywa się przy normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o ruchu Drogowym. Trasa oznaczona znakami rajdu. Ważniejsze 

skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe organizatora. 
 

Trasa MINI / SMALL (8,4 km): 

Ciężkowice Stadion Ciężkowianki ul. 3 maja- ul. Równa – ul. Okrężna –Tursko - 

Tursko-Zapotocze (postój – bufet) – ul. Okrężna – ul. Potokowa – ul. Topolowa – ul. 

Równa – ul. 3 maja – Ciężkowice  Stadion Ciężkowianki.  
 

Przejazd uczestników w kolumnie zorganizowanej z pilotem rajdu. Kolumnę 

zabezpieczają dwa s samochody ( początek i koniec kolumny)  oraz samochód 

serwisowy z ratownikiem medycznym. Na początku trasy bezpieczeostwo zapewnia 

patrol policji  

 

Dane do kontaktu organizator główny: 

 tel. (14) 665 37 37; e-mail: biuro@dunajecbiala.pl  

 

Dane do kontaktu realizator Rajdu Rodzinnego w Ciężkowicach: 

Piotr Drebot  tel. kom. 698 659 627; e-mail: piotrdrebot@wp.pl  

 

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

udział, wyślij skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres: 

piotrdrebot@wp.pl. W razie pytao proszę dzwonid pod numer + 48 698 659 627. 

 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 

 

Polub funpage Rodzinne Rajdy Rowerowe Małopolska 

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