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FUNDAŢIA COMUNITARĂ
TIMIŞOARA &ALERGOTURA CURSA DECATHLON

PEDALĂM LA TIMOTION
 Această cursă se adresează oricărui doritor de pedalare şi este o cursă la liber, 
fără traseu prestabilit, dar la care participanţii sunt aşteptaţi în mai multe parcuri 
cu importanţă istorică din Timişoara. 

Participanţii de la această cursă sunt invitaţi la o serie de provocări şi experienţe 
de bune practici pregătite de către Pedallez Timişoara, menite să îmbunătăţească 
siguranţa şi confortul bicicliştilor în special, dar şi a celorlalţi participanţi la trafic.

Participanţii sunt aşteptaţi în 7 checkpoint-uri. În fiecare checkpoint trebuie 
îndeplinită o probă, iar pentru a termina cursa cu succes, trebuie îndeplinite 
minim 5 din cele 7 probe prezentarea la FINISH (Parcul Central Anton Scudier) în 
timpul alocat, vezi programul aici.

STATUS: finalizat

https://pedallez.ro/
https://timotion.ro/program-eveniment
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STATUS: finalizat
BUGET: 12.530 lei
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ECO STUFF

LUNCA TIMIȘULUI CX

 Lunca Timişului CX  are loc în perioada 12-13 noiembrie 
2022. 

 Ediţia din acest an este din nou una specială deoarece trei 
dintre curse sunt înscrise în calendarul internaţional UCI, 
curse de categorie C1, dar şi o etapă de Cupă a României la 
Ciclocross.

Aceste curse sunt destinate în special sportivilor licenţiaţi, 
dar şi amatorilor.

STATUS: în derulare
BUGET: 20.000 lei
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UNIM COMUNITATEA
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FUNDAŢIA COMUNITARĂ 
TIMIŞIOARA

RO BIKE GARDEN PARTY
Ne dorim să unim comunitatea RO Bike printr-un eveniment anual în care să ne 
cunoaştem, să înmpărtăşim bucuriile şi realizările. 

Vrem ca evenimentul să fie unul recurent, să avem ocazia să facem schimb de idei, 
de oportunităţi şi să fim împreună, ca împreună să creăm o comunitate mai 
puternică.
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MULȚUMIM!

Urmăriţi programul RO BIKE pe 
 

web: www.robikevalley.ro
facebook page: RoBikeValley

facebook grup: Comunitatea RO Bike Valley
Instagram: RO Bike Valley


