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Informujemy, i¿ na mapie imprez rowerowych w 2013 roku pojawi³ siê Bike Adventure, 4 etapowy wy¶cig MTB w
Sudetach Zachodnich. Zawody rozegrane zostan± w dniach 4 &ndash; 7 lipca a baz± imprezy bêd± Piechowice.
Na zawodników czekaj± dwie opcje ¶cigania:
PRO - to prawdziwe górskie wyzwanie, trasy na najwy¿szym poziomie czystego MTB, bezkompromisowe podjazdy i
techniczne zjazdy. £±czna d³ugo¶æ czterodniowego ¶cigania to ponad 240 km i 7 900 m ró¿nicy wzniesieñ.
FUN &ndash; to wyzwanie i rowerowa przygoda dla wszystkich mi³o¶ników rowerów górskich. Trasy wymagaj±ce ale do
przejechania przez ka¿dego z odrobin± kondycji bez wiêkszych trudno¶ci technicznych. £±czna d³ugo¶æ ca³ego wy¶cig
w wersji FUN to 120 km i 3000 m ró¿nicy poziomów do pokonania.
etapy wy¶cigu »
program wy¶cigu »

Baza wy¶cigu bêdzie zlokalizowana na Stadionie Miejskim w Piechowicach. Bike Adventure 2013 bêdzie po³±czone z
Kryszta³owym Weekendem, corocznym ¶wiêtem kryszta³u organizowanym w dniach 5-6 lipca przez Piechowicki
O¶rodek Kultury oraz Urz±d Miasta Piechowice a tak¿e z dzia³aniami z Hut± Szk³a Julia.
Na uczestników i osoby towarzysz±ce czekaæ bêd± liczne koncerty i atrakcje zwi±zane ze szk³em i kryszta³em. Trasa
przysz³orocznej edycji Bike Adventure 2013 to mieszanka dobrze znanych ¶cie¿ek, najlepszych fragmentów znanych z
Bike Maratonów w Karpaczu, Szklarskiej Porêbie i Piechowicach oraz wiele nowych, niewykorzystywanych jeszcze
odcinków.
Wiêcej informacji na stronie www.bikeadventure.pl.
Dzia³ania prowadzone w Hucie &bdquo;Julia&rdquo; podczas Bike Adventure oraz Kryszta³owego Weekendu
4 lipca:
- godzina 12:00 - start etapu pod Hut± &bdquo;Julia&rdquo;
- od godziny 12:00 do 16:00 - piknik rowerowy na terenie zielonym huty
(koce piknikowe, pomarañczowy namiot &bdquo;paj±k&rdquo;, warsztaty plastyczne dla dzieci, muzyka, kawiarnia,
mo¿liwe zwiedzanie huty z przewodnikiem)
- dmuchanie przez zwyciêzców konkursu Facebookowego nagrody Fair Play
5 lipca:
- godzina 08:45 - 15:00 - pokazy hutnicze - ogl±danie pracy hutników - bez op³aty
wspólnie z POK :
- godzina 20:30 - 21:00 - uroczyste ods³oniêcie murali
- godzina 21.00 &ndash;22.30 - koncert przy piecu &bdquo; Jazz kontra blues&rdquo; (2 edycje po 40 min + 10 min
przerwy)
6 lipca:
- godzina 08:45 - 15:00 - pokazy hutnicze - ogl±danie pracy hutników &ndash; wstêp wolny
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