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Invitaţie 

 

Petrece cu noi un weekend plin de evenimente sportive şi culturale, 

la Oradea, 

de Ziua Cooperării Europene! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea, BRECO, prin Programul de 
Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007 - 2013, în parteneriat cu Filarmonica de Stat 
Oradea, Municipiul Oradea și Asociația ProBikers, organizează o serie de evenimente culturale 

și sportive, la Oradea, în perioada 20-21 septembrie 2014, în contextul campaniilor anuale 
„Ziua Cooperării Europene” și „Săptămâna europeană a mobilității”. 

Vă invităm să vă alăturaţi nouă pentru a celebra împreună, şi în acest an, Ziua 
Cooperării Europene, printr-o serie de evenimente, pline de culoare, printre care 

şi un concert de muzică clasică susţinut de Filarmonica de Stat Oradea. 
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In 20 septembrie, vă propunem să pedalăm împreună la BikeFest Semi 
Marathon. Competiția se adresează iubitorilor de moutain bike, bărbați și femei, 
tineri sau vârstnici, copii, familii, iubitori ai mersului pe bicicletă, ai sportului și 
mișcării în aer liber în general, iar programul începe la ora 8:00 a.m. în curtea 
Bazinului Olimpic din Oradea. În paralel, pe parcursul aceleaşi zile, în Parcul 1 
Decembrie, se va desfăşura un campionat național pentru bicicliști experimentaţi 
- o demonstrație unică de aptitudini pe roți, intitulată - BikeTrial Gravity Fighters. 
La ambele evenimente, organizatorii așteaptă un număr mare de competitori, 
provenind din România și Ungaria. Aceştia vor primi din partea Programului de 
Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 cadouri promoționale, 
cum ar fi tricouri EC Day şi pachete de prânz. 

Totodată, în imediata proximitate a zonei de Bike Trial, va fi instalat un pavilion 
HURO, unde publicul larg va putea primi informaţii suplimentare cu privire la 
evenimente, precum şi materiale informative, care fac cunoscute rezultatele 
proiectelor finanţate, subliniind importanța cooperării teritoriale. 

Avem o propunere şi pentru cei care nu se încadrează în tipologia participantului 
la maraton, în cazul în care le place mersul cu bicicleta şi sunt preocupaţi de 
protejarea mediului. În 21 septembrie, cu puţin entuziasm, puteţi porni cu noi pe 
noua pistă de biciclete care conectează Oradea cu Berettyóújfalu, construită prin 
proiectul BEORKER. Traseul, cu o durată de jumătate de oră, începe în comuna 
Borș, în faţa Primăriei, la ora 17:00, și se termină în Oradea, în Parcul Magnoliei, în 
timp util pentru ca participanţii să se alăture mulţimii venite la BikeFest Critical 
Mass, la ora 18:00 p.m. Evenimentele de tipul Critical Mass sunt, în general, 
înţelese ca eforturi de a promova utilizarea mijloacelor de transport alternative, 
nepoluante. Grăbește-te, dacă te numeri printre primii 1000 de participanţi la 
BikeFest Critical Mass, primeşti o vestă reflectorizantă, care să îţi asigure 
vizibilitatea şi siguranţa în trafic! 

În ceea ce privește a doua parte a zilei, festivitățile vor continua, de la ora 19:00, 
cu un eveniment cultural muzical, susţinut de Filarmonica de Stat Oradea, care a 
pregătit un concert cu o selecţie de piese ale unor cunoscuţi compozitori români 
şi maghiari. Intrarea la eveniment este liberă. 

Mai jos, puteţi consulta agenda detaliată a evenimentelor: 
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Calendarul evenimentelor - 20 Septembrie - Oradea 
Să pedalăm împreună, de Ziua Cooperării 

Europene! –  BikeFest Semi Maraton 

Program concurs: 08.00 a.m. – 15.00 p.m. 

1. Semimaraton – 40 km 

2. Familii – 25 km 

Start - finish: Curtea Bazinului Olimpic Oradea, 

Aleea Ştrandului nr. 1 

Aptitudini pe roți – BikeTrial Gravity Fighters 

Program concurs: 09.00 a.m. – 17.00 p.m. 

Campionat național pentru bicicliști experimentaţi,  

3 categorii: race, juniori, elite 

Location: Parcul 1 Decembrie 

Petreceți cu noi Ziua Cooperării Europene! 

De la: 10.00 a.m.  – 17.00 p.m. 

Pavilion HURO, în parteneriat cu Municipiul Oradea şi beneficiari ai unor proiecte finanţate prin 

Program 

Locaţie: Parcul 1 Decembrie, în proximitatea zonei de Bike Trial  

 

Calendarul evenimentelor - 21 Septembrie - Oradea 

Porniţi cu noi pe noua pistă de biciclete Oradea - 

Berettyóújfalu, construită prin proiectul BEORKER 

- HURO/0802/091. 

Durată traseu: 17.00 – 17.30 p.m. 

Întâlnire: 16:30, în faţa Primăriei Borş  

Finish: Parcul Magnoliei 

Împreună pentru un mediu mai curat – BikeFest 

Critical Mass 2014 

Durată traseu: 18.00 – 18.45 p.m. 

Start: Parcul Magnoliei  

Finish: Primăria Oradea, Piaţa Unirii nr. 1 

Uniţi, prin intermediul muzicii 

Concert de muzică clasică, din repertoriul unor cunoscuţi compozitori români şi maghiari 

Durată concert: 19.00 – 20.00 p.m. 

Locaţie: Filarmonica de Stat Oradea, Str. Moscovei nr. 5 

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica agenda. 

Pentru mai multe informații despre „Ziua Cooperării Europene” și „Săptămâna europeană a 
mobilității”, vă rugăm să accesați următoarele site-uri: www.ecday.eu , www.mobilityweek.eu. 


