
XIV LECH BIKE FESTIVAL - PLAN IMPREZY 

13 sierpnia   PIĄTEK

DOWNHILL:

08.30-10.30 – zakończenie zapisów do downhillu; zamknięcie listy startowej; przejazdy treningowe

10.00 – rozpoczęcie XIV Lech Bike Festival'u; przejazdy eliminacyjne

13.30 – przejazdy finałowe

15.30 – dekoracja zwycięzców

SKATEPARK:

16.00 – skatepark przejazdy eliminacyjne

17.00 – skatepark przejazdy finałowe

18.00 – dekoracja zwycięzców

MUZYCZNO-FILMOWY WIECZÓR (scena przy jeziorku):

19.00 – koncert zespołu Leniwiec

20.00 – koncert zespołu Habakuk

21.30 – VI Festiwal filmów rowerowych – projekcje konkursowe

23.00 – festiwal party – DJ's TOM TOM/MAUPA (Jelenia Crew)

14 sierpnia   SOBOTA

DART DIRT JAM:

10.30 – przejazdy treningowe

12.00 – edukacyjna wycieczka z przewodnikiem po Karkonoszach

12.30 – przejazdy eliminacyjne

14.00 – zawody bunny hop

14.30 – przejazdy finałowe 

15.30 – zawody best trick

16.00 – dekoracja zwycięzców

Scott Junior Trophy pawered by Milka

16.00-18.00 – zawody rowerowe dla dzieciaków



NIGHT AIR WATER BIKE SHOW:

20.30 – zawody w rowerowych skokach do wody

21.30 – dekoracja zwycięzców

MUZYCZNO-FILMOWY WIECZÓR (scena przy jeziorku):

22.00 - VI Festiwal Filmów Rowerowych – projekcje finałowe

23.00 - festival party - DJ's SIWY/QUBIOR (Niskie Łąki Wrocław) 

15 sierpnia   NIEDZIELA
MARATON:
10.00 - start maratonu

11.30 - przyjazd pierwszego zawodnika maratonu Piccolo

13.30 - przyjazd pierwszego zawodnika maratonu Grande

16.00 - dekoracja zwycięzców

ZAWODY TRIALOWE:
12.00 - eliminacje

13.00 - finał

X Mistrzostwa Karkonoszy w bungee jumping: 
15.00 - rozpoczęcie 

16.00 - zakończenie

16.30 - zakończenie XIV Lech Bike Festivalu 

Targi rowerowe - jedna z największych tego typu imprez w naszym kraju. Wystawiający się tu 
producenci, przedstawiciele producentów, a także dystrybutorzy branży rowerowej. Zaprezentują to 
co mają w obecnej ofercie, a także przyszłorocznej. Tu można okazyjnie nabyć wiele produktów 
bądź nawiązać kontakty biznesowe. Stoiska bedą czynne przez cały czas trwania festiwalu.

Pokazy trialu Marcina Bugajewskego i jego ekipy. Każdego dnia od piątku do niedzieli chłopaki 
zaprezentują niesamowity show, który zwala z nóg. Przyjdź, zobacz i przekonaj się sam. 

Lech Bike Festival Party - w piątek i sobotę wieczorem zapraszamy na imprezy do namiotu 
sponsora – będzie się działo...

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Festiwalu. Za wszelkie ewentualne 
zmiany w programie z góry przepraszamy. 


