
 

 

   KLASYK W KOLARSTWIE GÓRSKIM 

O GRAND PRIX PARKOFRAJDY – 

Tour de Górka 

 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ STO NA BEMOWIE  
zaprasza na zawody w kolarstwie górskim. 

 

 

Termin: 

Sobota 6 października 2018 

 
 

Miejsce zawodów: 

Park Górczewska na Jelonkach (park znajduje się między naszą szkołą  

a ulicą Lazurową) – wjazd od ul. Powstańców Śląskich w ul. Muszlową. 

Uwaga!  Wyścig odbędzie się przy pierwszej górce za kościołem. 

 

 

Trasa: 

Trasa jest łatwa technicznie (brak stromego zjazdu). W całości biegnie po 

nawierzchni trawiastej. Długość jednej pętli to około 500m. 

  

 

Nagrody: 

Dla pierwszej trójki wyścigu medale i dyplomy. Dla wszystkich 

uczestników napoje i słodycze. 

 

 

 

Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych. 

 

 



 

 

Kategorie wiekowe i program zawodów: 

 godz. startu 11.00  - rocznik 2011 (1 pętla),  

 godz. startu 11.15  - rocznik 2010 (1 pętla),  

 godz. startu 11.30  - rocznik 2009(1 pętla), 

 godz.  start u 11.45 - rocznik 2012(pół pętli), 

 godz. startu 12.00 - rocznik 2013 i młodsi (pół pętli i młodsi),  

 godz. startu 12.15 - rocznik 2008 (dziew. 1 p/ ch. 2 p),  

 godz. startu 12.30 – rocznik 2007 (dziew. 1 p/ ch. 2 p), 

 godz. startu 12.45 - Elite! 2002 i starsi (5 p / do ustalenia),  

 godz. startu 13.05 - rocznik 2003-2005 (dziew 2 /ch.4 p),  

  godz. startu 13.20 - rocznik 2006 (dziew. 2 p / ch. 3 p), 

 

 Wyścig sztafet szkół podstawowych (pięć osób: dwie dziewczynki z 

różnych kategorii, dwóch chłopców z różnych kategorii i nauczyciel 

          lub rodzic) godz. startu ok. 13.40. 

 

 Wszystkich zawodników prosimy o przybycie na zawody pół 

godziny przed startem swojej kategorii.  

 

 Godziny startów są orientacyjne i mogą ulec 

niewielkiej zmianie! 
 

 Zapisy i wydawanie numerów startowych odbywa się  

      w dniu zawodów.  

Zapisów dokonują rodzice, opiekunowie bądź nauczyciele . 

 

We wszystkich kategoriach dziewczynki i chłopcy startują oddzielnie. 

 

Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach!!! 

 
Organizatorzy: 

Filip Wojewoda 603 779 862   S.P. 24 STO 

Piotr Melon  602 663 182   G. 99 / MAKALU 
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