
„SPORTOWA MAJÓWKA Z MOSiR-em 2015” 

1 maja 2015  

ŚWIĘTO ROWERÓW I ROLEK - DZIEO NA SPORTOWO z MOSiR-em  
miejsce : teren Parku Pocegielnianego  ul. Folwarecka 

godz. 14 00  

„MISTRZ KIEROWNICY – RODZINKA NA START” drużyna  2 osobowa: rodzic + dziecko (wiek od  10 - 13 lat.) 

samochód + rower 

Zadaniem  drużyny jest  pokonanie specjalnie przygotowanych torów przeszkód w jak najkrótszym czasie. 

Rodzic pokonuje trasę samochodem na specjalnie przygotowanym torze manewrowym. 

Dziecko korzystając z własnego roweru (+ kask ochronny) pokonuje tor z przeszkodami wiodący uliczkami 

miasteczka ruch drogowego. 

Klasyfikacja w kategoriach: 

mama + dziecko wiek 10 - 11 lat 

mama + dziecko wiek 12 - 13 lat 

tata + dziecko wiek 10 - 11 lat 

tata + dziecko wiek 12 - 13 lat 

 

godz. 14. 30 

Rozgrzewka zawodników w wykonaniu szkółki kolarskiej MOSiR Wibatech Fuji Żory 

 

godz. 14. 40 

Pokazy zajęd zorganizowanych oraz wyścigi rowerowe 

- zawodnicy licencjonowani 

kat. żak  (dziewczęta, chłopcy)  dystans 4 okrążenia 

kat. żaczka  (dziewczęta, chłopcy) dystans 4 okrążenia   

kat. łączona: młodziczek, młodzików, juniorów młodszych (dziewcząt, chłopcy)  dystans 8 okrążeo 

 

godz. 15. 15 

Wyścigi oraz zabawy  rowerowe dla dzieci ( jazda żółwia na rowerze, slalom rowerowy, przejazd pod 

przeszkodą) 

kat. dziewczęta 2006 i młodsze 

kat. chłopcy 2006 i młodsi 

 

godz. 16. 15 

Wyścigi rowerowe 

- amatorzy 

kat. open ( roczniki 1999 – 2003) rower dowolny     dystans 12 okrążeo 

kat. dziewczęta (rocznik 2004) rowery MTB       3 okrążenia 

kat. dziewczęta( rocznik 2005) rowery MTB       2 okrążenia 

kat. chłopcy( rocznik 2004)  rowery MTB       3 okrążenia 

kat. chłopcy (rocznik 2005) rowery MTB      2 okrążenia 

Uwaga: Od uczestników wymagany własny rower, kask ochronny, pisemna zgoda rodziców lub opiekunów 

prawnych. 

 

godz. 15 15 

WARSZTATY „BĄDŹ BEZPIECZNY NA ROWERZE”  prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Żorach 

 
 



godz. 15 30 – 16 30  

POKAZY ORAZ WARSZTATY PIERWSZEJ POMOCY prowadzone przez Stowarzyszenie Ratownicze „Iskra” w 
Żorach 
 
godz. 15 

00 
– 16 

30
 

WARSZTATY ROLKOWE dla dzieci oraz dorosłych - zajęcia prowadzi instruktor sportów wrotkarskich Marek 
Mazur 
- pokazy 
- doskonalenie jazdy na rolkach 
- możliwośd bezpłatnego wypożyczenia rolek 
Podczas imprezy zapraszamy również  do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat szkółki rolkowej - stałe 
zajęcia. 
 

godz. 15
 30

 - 16 
30

 
GRY I ZABAWY DLA DZIECI do 6 lat przy placu zabaw - zajęcia prowadzone przez szkółkę  SOCATOTS 
 
„REKREACJA NA ŚWIERZYM POWIETRZU” OTWARCIE WYPOŻYCZALNI ROLEK  


