
Kultowym rowerem nad kultowe jezioro
bajkowy weekend rowerowy

Zapraszamy na wyjątkowy weekend rowerowy na Suwalszczyźnie 
do krainy jak baśń!

Termin: 30-31 maja 2015 r. Impreza otwarta.
Prowadząca: Anna Karna

W programie m.in.:

30 maja, Suwałki, Pl. M. Konopnickiej.
godz. 9.00 – Uroczyste rozpoczęcie Imprezy
od godz. 9:30 – Wycieczki rowerowe z przewodnikiem po: Suwalskim Parku 
Krajobrazowym (56 km), Wigierskim Parku Narodowym (33 km) i Puszczy 
Augustowskiej (85 km).
Zgłoszenia przyjmujemy bezpośrednio przed wyjazdem bądź na:
rajd-rowerowy@sirt.suwalki.pl (imię, nazwisko, trasa)
godz. 19:00 – 21:00 – „Rower - moja pasja”
godz. 21:00 – 22:30 – Wieczór opowieści, baśni i legend

31 maja, Suwałki, Zalew Arkadia, piknik rodzinny „Baśniowa Wiosna”
godz. 8:00 – 12:00 – Zawody Wędkarskie dla dzieci (3-17 lat), PZW Białystok, 
Koło Wędkarskie Nr 1 w Suwałkach
godz. 11:00 – 16:30 - „Rowery z historią...”, Pokazy akrobatyki rowerowej K. 
Herby, Tor przeszkód, konkursy i zabawy z rowerem w tle, Stowarzysze-
nie „Zdrowy Rower”
godz. 12:00 – 16:00 - Festiwal Gier i Zabaw Podwórkowych, OSiR Suwałki

Szczególnie mile widziani pasjonaci rowerów oraz użytkownicy kultowe-
go roweru Wigry

www.bajkowyweekend.pl
rajd-rowerowy@sirt.suwalki.pl

Wigry kontra Wigry



Program zawodów:
godz. 8.00 – 10.15 - zapisy w Biurze Zawodów
godz. 10.30 – start wyścigu Maraton
godz. 10.45 – start wyścigu Półmaraton
godz. 11.00 – start wyścigu Mini
godz. 13.30 – dekoracja najlepszych zawodników Mini 
godz. 14.30 – dekoracje zwycięzców Półmaratonu
godz. 15.00 – dekoracje zwycięzców Maratonu
godz. 16.00 – zakończenie zawodów

Dystanse:
Mini: trasa 9 km
Półmaraton: trasa ok. 34 km
Maraton: trasa ok. 68 km (2 okrążenia x 34 km)

Świadczenia dla zawodników:
przejazd oznakowaną trasą, pomiar czasu, numery startowe, zabezpieczenie medyczne, 
prawo do korzystania z bufetów na trasie, bufet regeneracyjny na mecie, ubezpieczenie NW, 
nagrody i puchary dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych 

zapisy:  
mailem - rejestracja@maratonykresowe.pl, 
online - www.maratonykresowe.pl 
lub przed startem w biurze zawodów.

Wigry MTB Marathon

150 cm

Współorganizatorzy i współpraca:
* Klub Rowerowy MTB Suwałki, 

* Fundacja Maratony Kresowe

* Wigierski Park Narodowy

* Suwalski Park Krajobrazowy

* Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach

* Suwalska Organizacja Turystyczna

* Stowarzyszenie „Zdrowy Rower”

* samorządy i branża turystyczna Suwalszczyzny.

teren Wigierskiego Parku Narodowego
31 maja 2015; 
Start i Meta: Ośrodek „Maniówka”, Nowa Wieś 9, 16-402 Suwałki


