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ROZPOCZYNAMY CYKL WYŚCIGÓW MTB O PUCHAR
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI W RAMACH LOTTO
POLAND BIKE MARATHON
W niedzielę 31 marca br. w Legionowie nastąpi inauguracja LOTTO Poland Bike Marathon 2019, cyklu
wyścigów amatorów na rowerach górskich. To jedno z najbardziej urokliwych miejsc na rowerowej
mapie Mazowsza. Legionowo już dziesiąty raz z rzędu znalazło się w kalendarzu Poland Bike.
- Do Legionowa zawsze wracamy z wielką przyjemnością - mówi Grzegorz Wajs, organizator LOTTO Poland Bike Marathon. Na amatorów MTB czeka fenomenalna trasa niezwykle ceniona przez kolarskich maratończyków. Malownicza, urozmaicona i
jak na Mazowsze dość "pagórkowata". Do pokonania będą techniczne zjazdy i podjazdy oraz spora liczba wąskich, krętych
ścieżek w Lasach Legionowskich, Nieporęckich i okolicach Choszczówki.
Po raz pierwszy w ramach LOTTO Poland Bike Marathon rozgrywany zostanie Cykl Wyścigów MTB o Puchar
Komendanta Głównego Policji, składający się z pięciu etapów:
31 marca 2019 r., Legionowo;
28 kwietnia 2019 r., Serock;
8 czerwca 2019 r., Urszulin;
30 czerwca 2019 r., Sitków-Nowiny;
1 września 2019 r., Marki;
oraz Mistrzostwa Polski Policji MTB (12 października 2019 r., Warszawa-Wawer).
Rywalizacja odbywać się będzie na dystansie MINI (ok. 30 km) w kategoriach:
Kobiety OPEN;
Mężczyźni OPEN;
Mężczyźni kat. M1 - do 40 lat (rok ur. 1979 i młodsi);
Mężczyźni kat. M2 - powyżej 40 lat (rok ur. 1978 i starsi).
Do Klasyﬁkacji Generalnej cyklu zaliczane są punkty zdobyte w dwóch najlepszych etapach. W klasyﬁkacji końcowej
uwzględnieni będą zawodnicy, którzy wystartowali i ukończyli minimum dwa etapy.
Warunkiem dopuszczenia do zawodów, jest dostarczenie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania ze strony
https://polandbike.pl/zapisz-sie/) do Biura Zawodów oraz dokonanie wpłaty wpisowego w kwocie 20 zł (numer startowy z
chipem) oraz 80 zł (opłata startowa). Funkcjonariusze Policji, zgłaszający się do Biura Zawodów, zobowiązani są do
przedstawienia legitymacji służbowej.
BIURO ZAWODÓW

Miasteczko Poland Bike (Legionowo, Plac Kościuszki, przy zbiegu ulic Handlowej i Kwiatowej) – 30 marca (sobota) godz.
17.00-19.00 oraz 31 marca (niedziela) godz. 8.30-12.00.
PROGRAM ZAWODÓW
8.30-12.00 - zapisy w Biurze Zawodów
12.20 - ustawianie zawodników w sektorach (I-X) na starcie
12.30 - start dystansów
15.30 - dekoracja
Zapraszamy!
Więcej na www.polandbike.pl i www.facebook.com/Poland.Bike.Marathon
KGP

Ocena: 0/5 (0)

Tweet
współpraca Policji z innymi podmiotami,
sport, zawody
podmiotami sport
rowerowe, zawody sportowe,
rowerowe
sportowe polandbike

