
  

 

        

HRVATSKI SAVEZ SPORTSKE REKREACIJE „SPORT ZA SVE“ 

SAVEZ SPORTSKE REKREACIJE „SPORT ZA SVE“ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

ŠPORTSKA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
 

                                   organiziraju 

15. FESTIVAL BICIKLISTIČKE REKREACIJE HRVATSKE 

FEBIRE 2020. 

 

 

18.-20. rujna 2020. 

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 

razdoblje 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: 099/200- 9778, 097/773 2083 

email: rekreacija.obz@gmail.com 

web: http://www.sport-obz.hr 

 

 

OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA 

 

 

18. rujna 2020., petak – 1. dan Festivala 

- promotivna vožnja (poligoni) za 50 djece predškolskog uzrasta te će se za djecu 

organizirati edukativne radionice na temu „Bonton u sportu“ kao i radionica na temu 

zaštite okoliša – recikliranje. 

19. rujna 2020., subota– 2. dan Festivala 

- centralna biciklijada na kojoj se očekuje sudjelovanje 700 biciklista (400 biciklista iz 

Osijeka, 50 biciklista iz Belišća, 50 biciklista iz Belog Manastira, 100 biciklista iz Vukovara, 

50 biciklista iz Zagreba te 50-ak biciklista iz ostalih dijelova Hrvatske).  

Biciklisti će sudjelovati u vožnji na rutama Osječko-baranjske županije s polascima iz 

Osijeka, Belišća, Belog Manastira i Vukovara.  

mailto:rekreacija.obz@gmail.com


Na biciklističkim rutama predviđene su okrepne stanice na kojima će biciklistima biti 

osigurano osvježenje.  

Online prijave: shorturl.at/hOQ49 

Start biciklijade: 

-> 9:30h BELIŠĆE 

-> 10:00h OSIJEK 

-> 11:00h BELI MANASTIR 

-> 11:00h VUKOVAR 

 

Cilj: 

Lovački dom Zlatna Greda 

 

IZNOS KOTIZACIJE: 50,00 kn 

Uključuje: 

• startni broj 

• zaštitnu masku 

• okrepu 

• piće dobrodošlice 

• ručak (1 porcija) 

• poklon sponzora 

• mogućnost prijevoza bicikla do polazišne točke 

• mogućnost prijevoza autobusom do polazišne točke 

• sudjelovanje u tomboli 

 

Kotizaciju je potrebno uplatiti najkasnije do 15. rujna 2020. 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 2020”. 

 

*NAPOMENA: KOTIZACIJA NIJE OBVEZNA ZA SUDJELOVANJE 

 

Za sudionike koji ne uplate kotizaciju, osigurano je: 

http://shorturl.at/hOQ49
mailto:rekreacija.obz@gmail.com


• startni broj 

• okrepa 

• mogućnost prijevoza bicikla do polazišne točke 

• mogućnost prijevoza autobusom do polazišne točke 

  

20. rujna 2020., nedjelja– 3. dan Festivala 

 - Obiteljska biciklijada po biciklističkim stazama grada Osijeka, na kojoj će biciklisti imati 

priliku upoznati mrežu biciklističkih staza te znamenitosti grada Osijeka. 

Sve informacije oko održavanja Festivala bit će objavljene na službenoj Facebook stranici 

Festivala: https://www.facebook.com/febireosijek/ 

  

 

 

https://www.facebook.com/febireosijek/

