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Neuzer Bike Party 2010
Traseele pentru 2010 înca se afla înca sub constructie. Vor exista modificari la toate traseele, dar în 60-70% vor asemena
cu cele din 2009. În curând vom încarca hartile, trackurile pentru GPS si profilurile. Pâna atunci puteti sa va uitati la trasee în
Galerie.
Descrierea traseelor 2010
1. Traseul Easy - Are o lungime de arpox. 10 km cu o diferenta de nivel de 100 m, care sunt parcursi în padurea Platoului
Cornesti si pe dealurile Czinege. Recomandat pentru toti ciclisti care nu au pregatire, dar pedeleaza din când în când cu
familia sau pâna la locul de munca.
2. Traseul Medium &ndash; Are o lungime de aprox. 25 km cu o diferent de nivel de 550 m, care sunt parcursi în pdurea
Platoului Cornesti, dealurile Czinege - Terebics, zona Toflu &ndash; Cotu si livezile din Livezeni. Recomandat cu ciclisti
care au o pregtire minim, se antreneaz de 1-2 ori sptmânal pe teren usor sau asfalt.Lungime: 22.190 km3.
Traseul Hard &ndash; Are o lungime de arpox. 50 km cu o diferen de nivel de 1300 m, care sunt parcuri în pdurea
Platoului Cornesti, dealurile Czinege - Terebics, zona Toflu &ndash; Screni &ndash; Beu &ndash; Maiad &ndash;
Poienita si livezile din Livezeni. Recomandat pentru cei care se antreneaz regular, sau sunt sportivi legitimati. Acest
traseu necesit a o înalt pregtire fizic si tehnic specific acestui sport. Lungime: 22.190 km 4 Kid&rsquo;s Race &ndash;
Traseul este de 500 m si este special creat pentru copii sub 14 ani.
5. Fun Race &ndash; Acest tip de concurs este pentru socializare, stârnirea hazului. În fiecare an încercm s aducem ceva
nou si haios (concurs pe biciclete special pregtite pentru acest eveniment, tragerea unui autovehicol cu bicicleta,
aruncarea unei biciclete, etc.) pentru aceast a ramur a evenimentului.Program Neuzer Bike Party 201018.09.2010 Sâmbt12.00 - 18.00 Înscriere i preluarea numerelor de concurs.19.09.2010 - Duminic07.00 - 08.30 Înscriere si preluarea
numerelor de concurs.
08.30 - 08.45 Prezentarea traseelor si sedint tehnic.
8.45 - 9.00 Aliniere pentru tura de înclzire condus de o masin a politiei.
9.00 - 9.30 Tura de înclzire.
9.30 - 9.45 Aliniere la start.
9.45 - 10.00 Ultimele indicatii
10.00 START Maraton Medium (25 km) si Hard (50 km)
10.10 START Maraton Easy (10 km)
11.00 - 12.00 Kid's Race
14.00 - 15.00 Fun Race
15.00 - 16.30 Festivitatea de premiere
16.30 - 17.00 Tombol Mai multe informatii gasiti la http://www.cet-ctm.ro/index.php/prezentare-eveniment/trasee
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