Podniebne ewolucje i sportowa rywalizacja. Rowerzyści
wracają na Górkę Kazurkę
data aktualizacji: 2021.05.26

Na Górce Kazurce znów zaroi się od rowerzystów. Miłośnicy grawitacyjnej jazdy zapraszają
na Oficjalne Rozpoczęcie Sezonu Rowerowego 2021. Masa ekstremalnych wrażeń
gwarantowana.
Wielkie rowerowe święto po rocznej przerwie zawita na Ursynów. W najbliższy weekend 29-30
maja w BikePark Kazoora przy Górce Kazurce spotkają się miłośnicy tych jednośladów, by razem
oficjalnie rozpocząć sezon rowerowy 2021. Za organizację wydarzenia odpowiedzialne jest
Stowarzyszenie Kazoora.
Z tej okazji – jak co roku – odbędą się zawody. Podczas dwudniowej rywalizacji będzie można
podziwiać, jak rowerzyści łamią wszelkie prawa fizyki na swoich - jak sami je nazywają grawitacyjnych jednośladach. Zawodnicy zmierzą się ze sobą w takich kategoriach jak: Dirt i Whip
Off (zawody freestyle) oraz Pumptrack i B-Line.
- Najbardziej widowiskowe są zawody w kategorii freestyle, które odbędą się w sobotę od 15 do 18.
W ich trakcie zawodnicy wykonują w powietrzu najróżniejsze popisy i akrobacje – mówi prezes
Stowarzyszenia Kazoora Piotr Krajewski.
Na zwycięzców zawodów czekają symboliczne upominki. Mniej doświadczeni rowerzyści będą mogli
skorzystać z pomocy lokalnych instruktorów, którzy z chęcią pomogą w stawianiu pierwszych kroków

w ekstremalnej jeździe na rowerze. Ponadto zorganizowany zostanie konkurs dla fotografów – autor
najlepszego zdjęcia z całego weekendu otrzyma 420 zł oraz inne nagrody rzeczowe.

"Mekka" dla rowerzystów
Jak przekonuje Krajewski, ursynowski BikePark jest znany w całej Polsce i stanowi swego rodzaju
mekkę dla miłośników szybkiej i ekstremalnej jazdy na rowerze. Z tego powodu chętnych do udziału
w zawodach nigdy nie brakuje.
- Standardowo jest to 100-150 osób. Nie spodziewamy się, żeby w tym roku było inaczej - mówi
Krajewski.
Rowerzyści już nie mogą doczekać się imprezy. Zwłaszcza że w zeszłym roku zostali jednej
pozbawieni. Pandemia skutecznie pokrzyżowała plany rowerzystów.
- Z uwagi na wymogi sanitarne zeszłoroczne rozpoczęcie sezonu zorganizowaliśmy dopiero we
wrześniu. W październiku miało być zakończenie, ale akurat wprowadzono nowe obostrzenia i nic z
tego nie wyszło - zauważa Krajewski.
Organizatorzy wydarzenia przypominają, że cały czas trwa pandemia. Dlatego zawodnicy i widzowie
proszeni są o przestrzeganie norm sanitarnych oraz zachowanie bezpiecznego dystansu. Udział w
wydarzeniu jest bezpłatny.
Harmonogram imprezy:
Sobota:
11:00 – 14:00 Otwarte Szkolenia z techniki jazdy
11:00 – 15:40 Treningi Stoliki Pro
15:00 – 16:00 Zawody Dirt Amator
16:00 – 17:00 Zawody Dirt Pro
17:00 – 18:00 Zawody Whip OFF
18:20 – Rozdanie Nagród
Niedziela:
9:30 – 13:00 Zawody Pumptrack
13:30 – Rozdanie Nagród Pumptrack
14:30 – 17:00 Zawody B-Line
17:30 – Rozdanie Nagród B-Line
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