Pierwszy Amatorski
Rajd Rowerowy po
Wzgórzach Strzelińskich
(POWIAT) Organizacja
Rajdu jest inicjatywą grupy
k i l k u n a s t u młodych ludzi
mieszkających w Białym Kościele i okolicach. Wspólnie
stworzyli Komitet Organizacyjny i rozpoczęli działania
mające na celu zorganizowanie rajdu. Rajd ma na celu popularyzację turystyki rowerowej oraz promocję terenów rekreacyjnych znajdujących się
w obszarze Wzgórz Strzelińskich. Rajd odbywać będzie
się l września 2002r. w miejscowości Biały Kościół oraz
okolicznych lasach i wsiach.
Trasa rajdu ma długość około
18 km, prowadzi drogami
utwardzonymi polnymi i leśnymi. Znajduje się na niej
sporo wzniesień oraz miejsc
widokowych sprawiających,
że trasa jest bardzo ciekawa.
Start znajdować się będzie na
placu przy szkole podstawowej. Dokładny opis trasy rajdu znajduje się na stronie
www.bialykosciol.pl
Inicjatywa Komitetu Organizacyjnego rajdu została pozytywnie oceniona przez Zarząd Powiatu w Strzelinie.
Ufundował on puchary dla
zwycięzców rajdu oraz drobne upominki. Powiat od dawna współpracuje z nieformalnymi grupami miłośników turystyki rowerowej. Jest to niewątpliwie doskonała okazja
promocji walorów turystycznych Powiatu Strzelińskiego.
Dokładnie taki zapis widnieje
w Strategii Rozwoju powiatu
Strzelińskiego. Zgodnie z tym
założeniem, na zlecenie Starostwa Powiatowego w Strzelinie zostały wykonane tablice informacyjne przedstawiające przebieg ciekawych tras
rowerowych przez Wzgórza

Strzelińskie. W uzgodnieniu
z Nadleśnictwem Henryków
trasy rowerowe będą przebiegać zgodnie z wyznaczonymi
już szlakami turystycznymi.
Tablice staną przy następujących wjazdach do lasów: w
Gościęcicach, w Krzywinie,
w Kuropatniku, a także w
Strzelinie. Dalszym etapem
będzie wykonanie oznakowania tras , zgodnie z przyjętymi standardami.

Info rajdu

Zgłoszenia są przyjmowane do 28 sierpnia osobiście w
Biurze Rajdu, które mieści się
w Białym Kościele l, telefonicznie pod numerami 0-prefix-71-392-69-05 lub 601980-582, albo pocztą elektroniczną na adres rajd@bialykosciol.pl. Opłata startowa
wynosi 5 zł ( obejmuje ubezpieczenie NW) i należy ją
wpłacić do 29 sierpnia w Biurze Rajdu.
Dzieci i młodzież, która nie
ukończyła 18 lat startuje za
pisemną zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych, pod
stałą opieką rodziców l u b
opiekunów prawnych startujących w imprezie.
Przewidziane są nagrody
dla zwycięzców.

Harmonogram
rajdu

13.00-13.45-zbiórka zawodników
14.00-start
16.45 - zamknięcie trasy

17.00- uroczysta dekoracja,
impreza i ognisko
Start będzie się znajdował
na placu przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele, a
meta w Ośrodku Wczasowym.
Zapraszamy

wszystkich
chętnych!

Młodzi ludzie wkopują tablice z oznakowaniem tras
rowerowych. Od lewej stoją: Michał Cygal, Łukasz
Cygal. Rafał Maślanka i Michał Świderski

