Nie Pompujesz – Nie Jedziesz czyli największy w Polsce cykl zawodów na
pumptrackach będzie gościł w Nysie! 12 czerwca na jednym z najnowszych torów w
Polsce zawodnicy będą rywalizować o zwycięstwo w klasyﬁkacji generalnej w
pięciu kategoriach, a także o wyjazd na Mistrzostw Świata! Wszystko to w ramach
wydarzenia z okazji Dnia Dziecka!
Cykl, który od początku wywołuje dużo pozytywnych emocje to nie tylko sportowa
rywalizacja, ale przede wszystkim dobra zabawa i znakomicie spędzony czas. Na zawodach
oprócz walki czekać będą na uczestników liczne atrakcje jak: strefa chillout`u, Food Trucki,
spiker znany z pokazów Sound of Gravity i inne atrakcje dla wszystkich dzieci! Będzie to
także znakomita okazja do oﬁcjalnego otwarcia obiektu na którym będą obecne władze
miasta, a także ﬁnalista ostatniej edycji programu Mam Talent – Kamil Kobędzowski!
Na znakomitym torze w Nysie, zbudowanym przez BT Project pojawią się najlepsi
zawodnicy z całej Polski! Będzie można zobaczyć umiejętności najlepszych ale także stanąć
do rywalizacji i porównać swoje zdolności jazdy czy nawet wygrać z medalistami imprez
mistrzowskich.
Zainteresowanie nyską rundą było tak duże, że rejestracja zawodników została zakończona w
połowie maja. Limit zawodników został wyczerpany. Do rywalizacji organizatorzy, Sfera
Sportu i Urząd Miasta Nysa, zapraszali nie tylko doświadczonych zawodników ale także
dzieci i początkujących rowerzystów. Dla najmłodszych będzie to doskonała zabawa oraz
okazja do podglądania najlepszych jak Gustaw Dądela, Bartosz Giemza, Anna
Domagała! Oprócz cennego doświadczenia, wszyscy zawodnicy w kategorii KIDS i JUNIOR
zostaną zaproszeni na podium i otrzymają pamiątkowe medale! Dobra zabawa przede
wszystkim!
Pumptrack w Nysie to znakomity obiekt, który cieszy się dużą popularnością i nie mógł zostać
pominięty w tegorocznym cyklu Nie Pompujesz – Nie Jedziesz. Możemy być pewni dobrego
ścigania i wspaniałej atmosfery podczas edycji 2022, a także wypromowania nyskiego toru w
całym kraju! Będzie to także znakomita okazja do oﬁcjalnego otwarcia toru i
świętowania Dnia Dziecka!
Szczegóły wydarzenia:
Data: 12.06.2022
Kategorie: PRO, Kobiety, Amator, Junior (bez podziału na płeć w wieku od 9 do 12 lat (bez
podziału na płeć roczniki 2010 – 2013), Kids (bez podziału na płeć w wieku od 4 do 8 lat czyli

roczniki 2014 – 2018)
Godzina: treningi i odbiór numerów startowych od 12:45 – 14:45, start zawodów 15:10
Zapisy: zakończone, osiągnięto limit zawodników (brak możliwości zapisów na miejscu)

