Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

"Kolarze MTB na start! Tym razem start
indywidualny na czas
Wracamy do gminy Łyse i wsi Serafin w województwie mazowieckim, na Kurpiach, w obszarze Lasów Państwowych,
Nadleśnictwa Myszyniec, Leśnictwa Serafin.
Wyścig kolarski pod nazwą "Kurpie MTB – czas MTB - Łyse-Serafin" odbędzie się w niedzielę 24.09.2017r.

Organizatorzy Klub Kolarski 24h, i Gmina Łyse zapraszają miłośników dwóch kółek do rywalizacji całymi rodzinami.
Wyścig zostanie przeprowadzony w formie jazdy indywidualnej na czas na rowerach górskich. Trasa wyścigu będzie
tak poprowadzona, że zawodnicy amatorzy mogą startować na dowolnym rowerze.
Terenem zmagań kolarzy będą dukty leśne Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Myszyniec, Leśnictwo Serafin.
START i META w urokliwym miejscu przy zbiorniku wodnym w miejscowości Serafin gmina Łyse nad Rezerwatem
przyrody Torfowiska Serafin.
DYSTANSE:
- MINI 10km (dzieci do 14lat)
- MIDI 10km (kobiety)
- MAXI 20km (mężczyźni)
Klasyfikacja również dla OJCIEC+SYN i MAMA+CÓRKA
Pomiar czasu elektroniczny.
Będzie mierzony czas NETTO !
Zwycięża zawodnik, który pokona trasę najszybciej.
Zawodnicy będą startować indywidualnie ZE STARTU LOTNEGO co 10 sekund. (wyjaśnienie w regulaminie)
Trasa bardzo szybka i szeroka ! szutrowo-żwirowa.
Obowiązują rowery MTB - bez elementów "czasowych" takich jak lemondka, dysk czy rower czasowy lub przełajowy.
Rozmiar koła dowolny.
Obowiązkowy, zapięty kask na głowie !
Aby wystartować należy wcześniej zadeklarować swój udział, ale można także przybyć w dniu zawodów i zgłosić się
na miejscu do Biura Zawodów.
ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://elektronicznezapisy.pl/event/1885.html
Regulamin mapki tras i szczegółowe informacje o wyścigu można również śledzić na stronie kk24h.pl
i na FB : https://www.facebook.com/events/389769294725107/
Organizator zachęca zawodników do uważnego czytania regulaminu wyścigu !

Zapraszamy serdecznie kolarzy amatorów do udziału w zawodach.
Do wygrania nieskończona ilość nagród rzeczowych, pucharów i medali!
To co lubisz DWA KÓŁKA !
pozdROWER
www.kk24h.pl"
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