Witam Koleżanki i Kolegów Rzeczoznawców.
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu postanowiło zainaugurować nową
cykliczną imprezę dla naszego środowiska pod nazwą Rowerowe Mistrzostwa Polski
Rzeczoznawców Majątkowych. Impreza w zamyśle ma być podobna do Mistrzostw Polski
Rzeczoznawców Majątkowych w tenisie lub narciarstwie.
W przyszłym roku chcieliśmy zaproponować ściganie się po płaskim terenie (przewaga asfaltu, trochę
lekkiego szutru). Całkowicie samodzielna organizacja takiej imprezy jest bardzo trudna lub wręcz
niemożliwa. Wiąże się to z bezpieczeństwem (ograniczenie całkowite bądź częściowe ruchu na
określonych odcinkach), pomiarem czasu, sędziowaniem, wykonaniem numerów startowych,
przypisaniem czipów itp.
Organizowane są jednak amatorskie zawody masowe, w ramach których rozgrywane są mistrzostwa
różnych grup zawodowych (np. strażaków, policjantów, energetyków itp.). Na Dolnym Śląsku od 2017
roku rozgrywany jest cykl zawodów kolarskich „Via Dolny Śląsk”. Zawody organizowane są przez
Sobótka Bike Academy i Dolnośląski Związek Kolarski. Sportowym Patronem imprezy jest Bartosz
Huzarski. Wyścigi odbywają się przy zamkniętym ruchu, są zróżnicowane dystanse i profile
(przewyższenia) tras.
Zasięgnęliśmy wstępnych informacji i nie ma przeszkód, żebyśmy w trakcie jednego z tych wyścigów
zorganizowali Rowerowe Mistrzostwa Polski Rzeczoznawców Majątkowych. Organizator może
zapewnić nam oddzielny sektor startowy, numery, czipy i odrębną klasyfikację. Wszystko to w
ramach opłaty startowej (ok. 80 zł/osobę).
Proponujemy nasze mistrzostwa przeprowadzić w dniu 16 czerwca 2018 roku (sobota) w ramach
wyścigu Grand Prix Dolina Baryczy w okolicach Żmigrodu lub Milicza. Trasa bardzo łatwa długości ok.
35 km. Wystartować może każdy i praktycznie na każdym rowerze: szosa, MTB, cross itp. Bardziej
doświadczeni i ambitni mogliby (już poza naszymi mistrzostwami) wystartować następnego dnia
w wyścigu pn. Korona Gór Kocich. Oba wyścigi (Żmigród i Trzebnica) dostępne są praktycznie
z jednego miejsca noclegowego.
Przy okazji zawodów moglibyśmy zorganizować szkolenie – nowy obowiązek liczenia punktów
(godzin). Np. piątek 8 godzin, a sobota po wieczorem impreza.
W zawodach zamierzamy przeprowadzić, oprócz klasyfikacji indywidualnej, również klasyfikację
zespołową (poszczególne stowarzyszenia) – np. suma czasów 3 najszybszych zawodników ze
stowarzyszenia.
Zapraszamy wszystkich serdecznie – bez względu na to na jakim poziomie jeździcie rowerem.
Będzie możliwość aktywnego spędzenia czasu z możliwością poznania się i lekkiego zaczerpnięcia
wiedzy.
Aby móc zająć się organizacją imprezy musimy znać przybliżoną ilość uczestników.
Osoby zainteresowane prosimy o wstępną deklarację uczestnictwa (wniosek w załączeniu)
i przesłanie jej na adres: srm@srm.wroclaw.pl.
Nie skalkulowaliśmy jeszcze kosztu imprezy, ale mamy nadzieję, że nie będzie on duży – liczymy na
niewielkie dofinansowanie.
W imieniu Zarządu SRM we Wrocławiu:
Koordynator imprezy
Leszek Saleta
saleta@bsn-wycena.pl
601 788 766

