HRVATSKI SAVEZ SPORTSKE REKREACIJE „SPORT ZA SVE“
SAVEZ SPORTSKE REKREACIJE „SPORT ZA SVE“ OSJEČKO‐BARANJSKE ŽUPANIJE
ŠPORTSKA ZAJEDNICA OSJEČKO‐BARANJSKE ŽUPANIJE
organiziraju

14. HRVATSKI FESTIVAL BICIKLISTIČKE REKREACIJE
FEBIRE 2019.

13.‐15. rujna 2019.
OSIJEK – BARANJA
KOPAČKI RIT

Febire je sportsko – rekreacijski te turističko ‐ kulturni projekt namijenjen svim generacijama.
Cilj mu je proširiti svijest o važnosti kretanja i zdravog života, potaknuti djecu, mlade i odrasle
osobe na bavljenje rekreacijskim biciklizmom te korištenje bicikla u svakodnevnom životu.
Osječko‐baranjska županija, smještena je na sjeveroistoku Hrvatske i četvrta je županija po
veličini u Republici Hrvatskoj. Park prirode Kopački rit je mjesto u kojemu će posjetitelji moći
vidjeti jedinstvene pejzaže, bogati i specifični biljni svijet, rijetke ptičje vrste koje nastanjuju
ovo područje, mnoštvo životinja, ribolovne vode i lovišta divljih životinja.
Organizaciju FEstivala BIciklističke REkreacije, Hrvatski savez sportske rekreacije "Sport za
sve", dodijelio je Savezu sportske rekreacije „Sport za sve“ Osječko–baranjske županije na
period od 4 godine.

ORGANIZATOR:
Savez sportske rekreacije „Sport za sve” Osječko – baranjske županije
31000 Osijek, Adama Reisnera 46A
(Nastavno športska dvorana "Zrinjevac", Osijek)
tel: 031/200‐518
fax: 031/215‐760
mob: 099/8078‐708, 099/200‐ 9778
e. mail: rekreacija.obz@gmail.com
web: http://www.sport‐obz.hr

PRIJAVE:
Online obrazac prijave za sudjelovanje na Febire‐u:

http://bit.ly/prijava‐febire2019

IZNOS KOTIZACIJE: 50,00 kn
Svi prijavljeni koji uplate kotizaciju osiguran je startni paket koji uključuje: startni broj, majicu,
okrepu, piće dobrodošlice, ručak (1 porcija), poklon sponzora, mogućnost prijevoza bicikla iz Zlatne
Grede, mogućnost prijevoza autobusom iz Zlatne Grede.
Kotizaciju je potrebno uplatiti najkasnije do 9. rujna 2019. te na e‐mail rekreacija.obz@gmail.com
poslati potvrdu o uplati.
Kotizacija se uplaćuje na žiro račun: HR0725000091101389441 sa svrhom: „Ime i prezime sudionika ‐
FEBIRE 2019”.

*NAPOMENA: KOTIZACIJA NIJE OBVEZNA ZA SUDJELOVANJE
Također, moguće su prijave i na dan Festivala, odnosno, na startu biciklijade.

SMJEŠTAJ:
Turistička zajednica Općine Bilje ‐ sve informacije vezane za mogućnost smještaja na
e‐mail: info@tzo‐bilje.hr ili web www.tzo‐bilje.hr

OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA
Zajedničkom suradnjom, Ribarski dani u Kopačevu i Hrvatski festival biciklističke rekreacije –
Febire, objedinjeno, nude bogat rekreativno‐turistički sadržaj za sve građane, posjetitelje i
sudionike.
PETAK, 13. rujna 2019. – I. dan Festivala
‐

Dječje biciklijade: – vrtići – biciklijada i savladavanje biciklističkog poligona
– škole – biciklijada u dvije kategorije od 1.‐4. razreda te od 5.‐8. razreda
– za sve sudionike školske biciklijade će biti organizirana tombola

SUBOTA, 14. rujna 2019. – II. dan Festivala
‐
‐
‐
‐
‐

BikeOS – Urban bike festival Osijek – bikeOS Olimpijada
stručno‐edukativno predavanje
Obiteljsko‐tursitička biciklijada ‐ predviđa bicikliranje i obilazak znamenitosti Grada Osijeka
uz turističkog vodiča.
prijave i preuzimanje startnih paketa za III. dan Festivala
Ribarski dani Kopačevo ‐ koncert Miroslava Škore u Kopačevu

NEDJELA, 15. rujna 2019. – III. dan Festivala
a) centralna biciklijada – FEBIRE
Biciklisti će sudjelovati u vožnji na rutama Osječko‐baranjske županije s polascima iz Osijeka, Belišća,
Belog Manastira i Erduta, a sa zajedničkim ciljem u Zlatnoj Gredi. Dužina biciklističkih ruta je 30km
(Osijek i Beli Manastir), odnosno 60km (Belišće i Erdut).
Za sve sudionike će biti osigurano osvježenje na okrepnim stanicama.
U Zlatnoj gredi će biti organiziran zabavni program. Za sve sudionike koji sudjeluju u biciklijadi bez
kotizacije, postoji mogućnost obiteljskog ručka po promotivnim cijenama.
Svi sudionici imaju mogućnost prijevoza bicikla sa ciljne točke do točke polaska, kao i mogućnost
povratka autobusom.
b) XCO MTB biciklistička utrka „Stara Drava“ ‐ 7. kolo SBBL, Donji Miholjac
‐

Ribarski dani Kopačevo ‐ koncert Miroslava Škore u Kopačevu

‐‐‐
Na startu u Osijeku, biciklisti će se moći zajednički zagrijati pod vodstvom licenciranih trenera.
Za vrijeme trajanja festivala održavat će se dodatni edukativno – zabavni sadržaji za djecu i odrasle:
fair play radionice, edukacija o sigurnosti u prometu, savjetovalište o zdravoj prehrani, edukacija o
održavanju bicikala…
Napomena: za djecu sudionike biciklijade je obavezna zaštitna kaciga.

Sve informacije i još detaljniji program održavanja Festivala bit će objavljen na službenoj Facebook
stranici Festivala:
https://www.facebook.com/febireosijek/
najkasnije do 5. srpnja 2019. godine.

Online prijave:

http://bit.ly/prijava‐febire2019

