Troioù-bale war rollerioù
Troioù-bale ar sul.

Bep sul goude-merenn e vez kinniget unan deus an troioù-roller brasañ er bed (tro-dro
10 000 den) gant ar gevredigezh Rollers & Coquillages (Rollers & Krogen). E-pad
eurvehioù e tremen rollerien deus pep lec’h liveoù disheñvel ganto dre straedoù Paris pe
vefent izili pe ne vefent ket (ret eo gouzout mont war roller memestra). Bep sizhunvezh
e vez roet da lenn ha da validañ ur ruilhadeg da Brefeti polis Paris.
An aozadur-se a zo renet gant an Arrete brefed. Ur strollad poliserien gant rollerioù (an
hini nemetañ er bed) a zo bet krouet evit evezhiañ ouzh ar bourmenadenn.

Troioù-bale ezel.

Un devezh ar miz, e vez aozet un dro-bale er-maez eus Paris evit an izili evit adkavout
kement a blijadur hag en troioù-bale kentañ. Hervez an amzer e vez debret er-maez pe
en ur goudor bennak.

Dibennoù-sizhun ezel.

Bep bloaz e dereoù an nevez-amzerevez aozet dibennoù-sizhun evit an izili. Distenn mat,
dizoloadur ha roller a zo kinniget.

Rollers & Coquillages,
Sous les pavés, la plage!

(Rollers & Coquillages, Dindan ar straedoù, an draezhenn!)
Mont e darempred:

Chomlec’h postel:
Rollers & Coquillages
23-25 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris
Pellgomz 01 44 54 94 42
Email :infos@rollers-coquillages.org
http://www.rollers-coquillages.org

Emgav bep sul da 2 eur
Bali Bourdon
(plasenn ar Bastille),
loc’hañ 2eur30

Istorel.

Bep sul e 1996 e kustum ur strollad rollerien en em gavout er c’harter « Marais » tro dro
3 eur evit ruilhañ e Paris. An aergelc’h distenn, ar c’hoant brasoc’h-brasañ evit ar roller
o blij d’ar Barisianed.
Da heul goulenn Prefeti Paris e vez krouet ur gevredigezh (lezenn 1901) Roller &
Coquillages (Rollers&Krogen). Diwar neuze e klask ar gevredigezh kas skrignañ implij ar
rollerioù war raok e-touez.

Perak « Rollers & Coquillages » (Rollers & Krogen)?

An anv-mañ a dlefe aroueziañ an danvez-sport ha e aergelc’h : distenn, vakans, heol,
traezh.

Renkerion a volontez vad.

Evit evezhiañ an dro-bale ha sikour ar re c’houstad e gwisk ar renkerien rochedoù melen.
Donta reont a volontez vad evit plijadur d’an holl.

