Wielkie otwarcie sezonu rowerowego na Kazurce!
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Bikepark Kazoora rusza z sezonem rowerowym! Kolarstwo grawitacyjne, pokazy, tricki,
które zapierają dech w piersiach i wspólne przejazdy trasami największego w województwie
parku rowerowego. W sobotę doświadczeni wyczynowcy i sportowi amatorzy wezmą udział w
oficjalnym otwarciu sezonu dwukołowego szaleństwa. Będzie co oglądać!
Inauguracja sezonu rowerowego na Kazurce kierowana jest nie tylko do zaprawionych kaskaderów.
Bogata oferta ma trafić również do tych, którzy dopiero zaczynają sportową przygodę.
- Nie chodzi o to, żeby każdy poszedł w ekstremalną stronę. Sama jazda i relaks z niej wynikający są
najważniejsze. W trakcie otwarcia sezonu będzie można skorzystać z większości tras parku.
Zapraszamy - to będzie święto wszystkich rowerzystów - mówi Piotr Krajewski, organizator otwarcia
sezonu na Bikepark Kazoora.
Imprezę rozpocznie integracyjna wycieczka po Lesie Kabackim... oczywiście rowerowa. Później
kolejne atrakcje - plan dnia wygląda obiecująco. Otwarte treningi na pumptracku, warsztaty
pierwszej pomocy, ćwiczenia na specjalnej poduszce treningowej i wreszcie konkurs na najlepszy
trick - to tylko niektóre pozycje z listy.
- Zależy nam, żeby zachęcić najmłodszych. Chcemy im pokazać, jak fantastyczny jest rower. Stąd tak
rozbudowany plan otwarcia sezonu - dodaje Piotr Krajewski.
Fani technicznych nowinek również znajdą coś dla siebie - na otwarciu pojawią się producenci
rowerowego sprzętu. Będzie okazja do rozmowy i przetestowania konkretnych sprzętów.
ZOBACZ VIDEO: Pierwszy test nowej, dużej linii dirtowej na BikePark Kazoora

Imprezę organizują Stowarzyszenie Kazoora oraz Dirt It More. Rowerowe święto odbędzie się w
sobotę przy Górce Kazurce (Górze Trzech Szczytów) - wjazd od ul. Kazury 2a.
Program imprezy:
10:00 - Oficjalnie rozpoczęcie imprezy
10:00 - 12:00 - Wycieczka po Lesie Kabackim z Warszawskim Klubem Kolarskim
12:30 - 13:00 - Warsztaty pierwszej pomocy
13:30 - 14:30 - Otwarte treningi dla młodzieży na pumptracku z Dirt It More
15:00 - 15:30 - Warsztaty pierwszej pomocy
16:00 - 17:00 - Otwarte treningi dla pań na pumptracku z Dirt It More
10:00 - 17:00 - Poduszka treningowa BANG!!!
17:00 - 17:30 - Warsztaty pierwszej pomocy
17:45 - 19:30 - Pokazy skoków Dirt Pro i Amator
19:30 - 20:00 - Best Trick Dirt Pro
20:15 - Dekoracja zwycięzców i koniec imprezy
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