
     Złota Wstęga Kaczawy już 16 maja. Szosowy Klasyk Złotoryja

Niedziela pod znakiem kolarstwa szosowego. Malownicze tereny Gminy Złotoryja i
wymarzone do walki  na finiszu uliczki  złotoryjskiej  starówki będą areną kolejnej  edycji
cyklu PKO Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk. Częścią tej kolarskiej opowieści, toczącej się na
drogach Dolnego Śląska, jest właśnie Szosowy Klasyk Złotoryja – Złota Wstęga Kaczawy.

Zgłoszenia  na  wyścig  wciąż  możliwe  są  drogą  elektroniczną  na  stronie
https://szosowyklasyk.pl, a termin ich przyjmowania upływa w czwartek wieczorem. 
Potem  nadal  będzie  można  opłacić  start  w  biurze  zawodów  w  Złotoryi,  ale  taka
nieterminowa opłata będzie po prostu wyższa. Warto się więc pośpieszyć, tym bardziej że
okazji do ścigania się na szosie mamy ostatnio niewiele i oby sytuacja wciąż zmieniała się
na lepsze.
Biuro zawodów Szosowego Klasyka czynne będzie w Rynku w niedzielę od godz. 8:00. 
W sobotę organizatorzy przeprowadzają się z Wilkowa, gdzie swój start i metę będzie miał
Bike Maraton i stawiają kolarskie miasteczko na złotoryjskim Rynku. W związku z tym biuro
w sobotę będzie nieczynne!

Start honorowy zaplanowany jest na godz. 11:00, a od 11:05 będziemy mieć kolejne starty
poszczególnych  grup  wiekowych  –  według  harmonogramu przedstawionego  na  stronie
internetowej  organizatora,  dostępnego na  tablicy  informacyjnej  przy  biurze  zawodów i
ogłaszanego przez spikera. Taki system i podział na grupy idealnie wpisuje się w sanitarne
ograniczenia,  a  organizatorzy  nie  zapominają  o  stanie  epidemii.  Dystans  społeczny,
wydzielone strefy dla zawodników, dezynfekcja, rozproszenie zawodników i kibiców – o to
wszystko w niedzielę w Złotoryi zadbamy.

Tradycją wyścigów PKO Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk są starty w ramach poszczególnych
kategorii wiekowych z podziałem na dystanse, a te, jak zwykle, są dwa – PRO (82 km,
1400 m przewyższeń) i FUN (44 km, 720 m w pionie). 
W Złotoryi najpierw w grupach wystartuje dystans PRO, a po nim FUN.

Dekoracje zwycięzców przewidziane są na godz. 14:30.

Więcej na https://szosowyklasyk.pl i https://viadolnyslask.pl
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