
Kędzierzyn-Koźle 23. 01. 2023 rok.
(miejsce, data)

Sprawozdanie z wydarzenia objętego Honorowym Patronatem

Prezydenta Miasta Kędzierzyn—Koźle_______ _ _ _ ___...____._.

1. Nazwa organizatora:

LUKS „Rospondek”

2. Nazwa wydarzenia:

XIX Cyelo Cross „GÓRKA”
3. Termin oraz miejsce przedsięwzięcia (opcjonalnie harmonogram):

- Sobota 21.01.2023r. godz. 08:30 do 16:00
Osiedle Żabieniec (las i tereny przyległe do osiedla od strony torów kolejowych)

Start napolanie przy nasypie kolejowym.
Meta oraz dekoracja zawodników na wzgórzu „ GÓRCE _
Trasa zawodów wiodła wytyczonymi izabezpieczonymi ścieżkami po polanie i wewnątrz lasu przy
osiedlu mieszkaniowym Żabieniec. ' '
4. Zasięg terytorialny:

Krajowy.

5. Charakter przedsięwzięcia (sportow, kulturalny, konkurs, festyn):

Sportowy '

6. Liczbowe określenie uczestników:

-— uczestników: 57 osób.

— gości/widzów: Obecni byli trenerzy zawodników, goście zaproszeni ok. 30 osób

—— organizatorów: 13 osób (wraz z wolontariuszami)

7. Opis realizacji wydarzenia:

Impreza rowerowa pod egidą Opolskiego Zwiazku Kolarskiego.

Sobota 21.01.2023 roku od godziny 08:30 działało biuro zawodów, gdzie odbywała się

rejestracja zawodników i odbieranie numerów startowych. O godzinie 10:30 odbyła się odprawa

techniczna zawodników, natomiast o 11:00 wystartowały naj starsze kategorie wiekowe tj.

Masters iArnator (M/K). '

Dekoracji w/w kategorii dokonał wice Prezydent Miasta Wojciech Jagiełło.

0 godziny 13:30 do 15:00 odbywały się starty zawodników z licencjami PZKol w kategoriach:

Zak, Młodzik, Junior Młodszy i Junior (M/K). _
Po dekoracji w/w kategorii o godzinie 15:00 przyszedł czas wyścigów dla dzieci bez licencji tj.

tzw. „Zabawy rowerowe”. Zawodnicy na podium otrzymali piękne puchary zakupione w ramach

patronatu Prezydenta Miasta Kędzierzyn — Koźle. Całe wydarzenie od godziny 10:45 do 16:00

było zabezpieczone medycznie (ambulans) również w ramach patronatu. Każdy uczestnik



zawodów otrzymał posiłek (grochówka, herbata, jabłko, banan i wafelek).

Impreza pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych przebiegała sprawnie oraz bez

zakłóceń i zakończyła się ok. godz. 16 -tej.

8. Szczegółowy. opis sposobu promocji wydarzenia (radio, plakaty, gazeta):

Informacja o planowanym wydarzeniu przekazywana była wielokrotnie-w Radio Park oraz na

' plakatach i FB . Logotypy miasta były zamieszczone na plakatach, dyplomach oraz wynikach z

zawodów. Ścianka reklamowa oraz chorągiewki z logotypem miasta ustawione były w

centralnym miejscu przy trasie wyścigów oraz podczas dekoracji zwycięzców na podium.

Patronat medialny objęła TVP 3 OPOLE. Przed zawodami organizatorzy byli zaproszeni do

programu „Opolskie o poranku”, gdzie informowali m. in o honorowym patronacie Pani

Prezydent zapraszając do Miasta Kędzierzyn — Koźle. Link do relacji na żywo:

https ://opole.tvp.pl/656999Q7/opolskie-o-póranku-17-stycznia-2023

9. Informacja o partnerach i sponsorach oraz ich wkład w przedsięwzięcie:

Partnerem wyścigów było Nadleśnictwo Kędzierzyn (mozliwość lokalizacji biura zawodów,

trasa, sanitariat WC, dekoracja zawodników i parking). Carrefour Kędzierzyn —- Koźle (banany,

jabłka, wafelki, woda).

To bardzo istotne i ważne punkty, aby sprawnie przeprowadzić całość„ zadania.

Dodatkowo w ramach Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Kędzierzyn — Koźle zawodnicy

dekorowani na podium otrzymali piękne puchary/statuetki oraz zabezpieczone zawody były

przez pomoc medyczną (ambulans).

10. Podpis:
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