
 

 

PROGRAM  MINUTOWY  RODZINNEGO  RAJDU  ROWEROWEGO   

              

WOJNICZ, DNIA 16 lipca 2017 ROKU 

 

10:00 – Otwarcie biura zawodów i zapisy do zawodów dziecięcych. 

11:00 – Otwarcie „Miasteczka sprawnościowego”  planowane jest wyznaczenie 

sprawnościowego rowerowego miasteczka, które będzie sąsiadowad z terenem 

zawodów rowerowych. Start od godziny 11:00. Będą to próby sprawnościowe  

i czasowe. 

12:00 – Start zawodników na trasę Rajdu. 

12:15 – Start zawodów dla najmłodszych, w wieku 7-12 lat. Zawody na terenie 

wokół Szkoły Podstawowej w Wojniczu.  Zawody są podzielone na kategorie 

wiekowe z rozróżnieniem dziewcząt i chłopców. Skala trudności jest dostosowana 

do wieku uczestników a także modyfikowana w zależności od warunków 

pogodowych.  

16:30 – Dekoracja zawodników, rozdanie nagród 

17:15 – Zakooczenie części oficjalnej Rodzinnego Rajdu Rowerowego. 

 

Dla zawodów  rowerowych i miasteczka sprawnościowego otwarte zostanie 

odrębne biuro i punkt wodny. 

 

 

Trasa MAXI / LARGE (22 km) – Wojnicz Orlik – Dębina Zakrzowska – Las Biadolioski 

(Duża Pętla + Mała Pętla) – Dębina Zakrzowska – Wojnicz 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  (15 km)  – Wojnicz Orlik – Dębina Zakrzowska – Las 

Biadolioski (Duża Pętla) – Dębina Zakrzowska – Wojnicz 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 MINI / SMALL (10 km) – Wojnicz Orlik – Dębina Zakrzowska – Las Biadolioski 

(Mała Pętla) – Dębina Zakrzowska – Wojnicz 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 Wojniczu: 
   Paweł Koczanowski  tel. (14) 631 98 43; e-mail: info@wojnicz.pl 

 

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

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

info@wojnicz.pl. W razie pytao proszę dzwonid pod numer + 48 14 631 98 43. 

 

 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 

 

 

Polub fanpage Rodzinne Rajdy Rowerowe Małopolska 

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