Witamy na kaliskim torze
Kolarski obiekt przy Wale Matejki 2 ma długą, liczącą blisko sto lat historię.
W tym czasie zmieniał on swoje oblicze, ale zawsze służył kolarzom, którzy
tutaj zdobywali pierwsze doświadczenia, trenowali i walczyli o medale
mistrzostw Polski. Tor powstał w 1926 roku, głównie z myślą o Jerzym
Koszutskim, synu ówczesnego prezydenta Kalisza i kolarzu, przygotowującym się do Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie, podczas których dotarł
do ćwierćﬁnału sprintu, a został on również rekordzistą kraju w tej
konkurencji.
.
Nie był to jedyny olimpijczyk znad Prosny, w którego przygotowaniach
duże znaczenie miał miał tor przy Wale Matejki. Należą do nich także Jerzy
Głowacki, uczestnik Igrzysk w Monachium (1972 r.), oraz Wojciech Pawlak,
startujący w Seulu (1988 r.) i Barcelonie (1992 r.).
.
Kaliski tor gościł w latach 50-tych, 60-tych i 70-tych najznamienitsze
gwiazdy kolarstwa polskiego. Odbywały się na nim prestiżowe zawody,
również o randze międzynarodowej, między innymi kończące etapy
słynnego Wyścigu dookoła Polski.
.
Ze względu na swoją długość i proﬁl, jak również położenie Kalisza w centralnej części kraju, obiekt stał się miejscem ważnych imprez, skierowanych
do młodych adeptów kolarstwa - młodzików, juniorów młodszych i juniorów.
Były to między innymi poszczególne serie Pucharów Polski, Mistrzostwa
Polski oraz kolejne edycje "Czwartków Kolarskich".
.
O swoich chlubnych tradycjach tor przypomniał w 2010 roku, kiedy to
Kaliskie Towarzystwo Kolarskie zorganizowało na nim Międzynarodowe
Zawody za motorami z udziałem wielu utytułowanych kolarzy, w tym
aktualnego mistrza Europy Szwajcara Giuseppe Atzeniego. Tysiące
mieszkańców miasta obserwowało emocjonujące wyścigi w tej widowiskowej konkurencji.
.
Od wielu lat, zawsze na początku czerwca, tor przy Wale Matejki jest
miejscem rozgrywanych z okazji Święta Miasta "Zawodów o Wielką Nagrodę
Kalisza". Impreza zmieniała swoją formułę i obecnie zapraszani są do
udziału w niej młodzi kolarze, którzy stanowią o przyszłości tej dyscypliny
w Polsce. Organizatorzy wierzą, że i w tym roku stać ona będzie na wysokim
sportowym poziomie, a goście wracać będą do domów usatysfakcjonowani
udziałem w tych zmaganiach.

SPONSORZY
zaprasza 9 czerwca 2018 roku w godzinach 15.00 - 19.00 na:
ZAWODY KOLARSKIE NA TORZE Z OKAZJI ŚWIĘTA MIASTA KALISZA

„WIELKA NAGRODA KALISZA”
- widowiskowe wyścigi eliminacyjne,
punktowe, scratch,
w kategoriach: młodzików, żaków
i szkółek kolarskich (dziewcząt i chłopców).

PATRONI MEDIALNI

Zawody donansowane za środków budżetowych Miasta Kalisza
Festyn donansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

MIĘDZYPOKOLENIOWY FESTYN ROWEROWY
„AKTYWNIE, BEZPIECZNIE, ZDROWO”
- wjazd na rundę honorową po torze kolarskim uczestników rajdu rowerowego
- wyścig żółwi na dystansie ok. 50 m
- prezentacja rodzin w sztafecie
pokoleń po torze kolarskim
- maraton na rowerach stacjonarnych
- stoisko z trenażerami, rolkami kolarskimi – doradztwo trenerów personalnych
- animacje dla dzieci / Strefa Artystyczna Uciechowo
- strefa akcesoriów dla rowerów dziecięcych/Shimano
- znakowanie rowerów / Straż Miejska Kalisza
- stoisko prolaktyczne Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
- stoisko akcji Zdrowy Kalisz
- stoiska gastronomiczne i handlowe
- losowanie nagród wśród uczestników ufundowanych dla kibiców
przez sponsorów

główna nagroda

ufundowana przez

IV MISTRZOSTWA KALISZA
NA ROWERKACH BIEGOWYCH
- wśród dzieci – uczestników mistrzostw rozlosowane zostaną

3 rowerki dziecięce ufundowane przez:
- słodki poczęstunek

PROGRAM 9 czerwca 2018 r.
I. Zawody kolarskie na torze z okazji Święta Miasta Kalisza „Wielka nagroda Kalisza”
12.00 – 13.30 – przyjmowanie zgłoszeń biurze zawodów
14.00 – odprawa techniczna
15.00 - scratch młodzików/dystans 10 rund
15.20 – scratch open młodziczek, żaków i żaczek/dystans 8 rund
15.40 – scratch szkółek kolarskich/dziewczęta i chłopcy/dystans 4 rundy
15.45 – wyścig eliminacyjny młodzików
18.00 – scratch szkółek kolarskich/dziewczęta i chłopcy/dystans 4 rundy
18.15 – wyścig punktowany open młodziczek, żaków i żaczek/dystans 15 rund
18.35 - wyścig punktowany młodzików/dystans 25 rund
19.10 - dekoracje
W wyścigach open prowadzona jest klasykacjach w poszczególnych kategoriach
wiekowych.
II. IV Mistrzostwa Kalisza na rowerkach biegowych (w ramach festynu)
14.40 – 15.20 – rejestracja uczestników
15.30 – 16.30 – zawody w grupach wiekowych
Ok. 16.40 – dekoracje uczestników, rozlosowanie wśród uczestników 3 rowerków
dziecięcych ufundowanych przez CASE IH, AGRO-RAMI
III. Międzypokoleniowy festyn rowerowy „aktywnie, bezpiecznie, zdrowo”
w godz. 15.00 – 19.00
- wjazd na rundę honorową po torze kolarskim uczestników rajdu rowerowego
- wyścig żółwi na dystansie ok. 50 m
- prezentacja rodzin w sztafecie pokoleń po torze kolarskim
- maraton na rowerach stacjonarnych – Fitness World
- stoisko z trenażerami, rolkami kolarskimi – doradztwo trenerów personalnych
- animacje dla dzieci / Strefa Artystyczna Uciechowo
- strefa akcesoriów dla rowerów dziecięcych/Shimano
- znakowanie rowerów / Straż Miejska Kalisza
- stoisko prolaktyczne Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
- stoisko akcji Zdrowy Kalisz
- stoiska gastronomiczne i handlowe
- losowanie nagród wśród uczestników ufundowanych dla kibiców przez sponsorów
główna nagroda – rower ufundowany przez GILICKI BIKE

Festyn donansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

