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Актуални новини
30 май - Традиционно майско велошествие по случай Световния ден на колело. Стартът е от
Южен парк, входа от бул. „Витоша“, финалът е на покрива на търговски център „Сердика“,
където е по-велосипедно от всякога. Събираме се от 18:00 часа и тръгваме 18:30 начело с
посланика на Холандия, Карел ван Кестерен. Повече информация…
До работа с колело
Финалът на кампанията „До работа с колело“ е и финал на Велошествието. Ще бъдат отличени
най-работещите велосипедисти с награди от магазини за велосипеди „Максбайк“ и магазини
за специализирана планинска екипировка. Награди има и са за двете класации – индивидуални
велосипедисти и фирмени отбори. Кампанията „До работа с колело“ разкри колко всъщност са
важни велосипедистите за големия град. В кампанията участваха над 300 души, които са
изминали общо над 30 500 км придвижвайки се в града с колело, спестили са над 7 тона
въглеродни емисии и около 3000 литра петрол. Това е постижението на една малка част от
хората, които се придвижват с велосипед. А какъв ли би бил резултата за чистотата на
градовете ни и здравето ни, ако велосипедистите бяха повече?

Critical mass – всеки последен петък от месеца
Всеки последен петък от месеца се случва неорганизирано каране на велосипед в група из
софийските улици или така нареченото в световен мащаб събитие Critical mass. Началото е
19:00 часа, на езерото Ариана. Велосипедистите, които се събират карат по правилата за
движение на пътя и в повечето случаи това са хора, които нямат климатични съображения и
създават велосипедното настроение в столицата. Събитието е цел популяризиране на
велосипедния транспорт и създаване на усещане у шофьорите за присъствието и на този вид
транспорт. Повече за събитието…

Предстоящи събития
Състезания по колоездене, баскетбол и лекоатлетически крос – 2 юни
Борисова градина ще бъде домакин на състезание за деца и възрастни. Сборния пункт е на
детската площадка до тенис кортовете на ТК ”Левски” (детската площадка със Слончето)от 10
часа. Носете си каски защото Борисова градина може да бъде предизвикателно трасе. Повече
информация…
Ние не пречим на движението, ние СМЕ движението ! Карайте колело!

За предстоящи велосипедни събития разгледайте ВелоКалендара.

Подкрепете ни
Стани член на сдружение Велоеволюция
„Велоеволюция” е сдружение с нестопанска цел. За постигането на своята мисия сдружението

се нуждае от своите членове. Като станете член вие имате право да участвате в развитието на
сдружението и получавате отстъпки в магазини за велосипеди и екипировка за екстремни
спортове. Дори и да не участвате активно, вашият членски внос ще помогне много на
сдружението да съществува. Той е само 10лв. на година. Стани член!

Ние не пречим на движението, ние СМЕ движението ! Карайте колело!

