
REGULAMIN

RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO 16.06.2019

1.Cele 

• promowanie aktywnego spędzania czasu 

• integracja mieszkańców Piechowic 

• popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej  jazdy 
na rowerze

• rozwijanie turystyki rowerowej

• popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych gminy Piechowice

2. Organizatorzy 

• Gmina Miejska Piechowice

• Piechowicki Ośrodek Kultury

3. Termin i miejsce 

• Rodzinny rajd rowerowy odbędzie się 16 czerwca 2019 r. na terenie Miasta Piechowice. Start/meta
oraz  biuro  rajdu  usytuowane  będą  przy  scenie  na  placu  przed  dworcem  PKP  Piechowice  (przy
skrzyżowaniu ulic Kolejowej, Szkolnej i Mickiewicza). Biuro rajdu czynne od godziny 11.00 do 15.00
natomiast  zapisy  przyjmowane  będą  od  11.00  do  12.00.  Rozpoczęcie  rajdu  zaplanowane jest  na
godzinę  12.00  a  poszczególne  drużyny  wypuszczane  na  trasę  będą  w  odstępach  5  minutowych
zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Długość trasy wynosi 7,5 km a maksymalny czas przebycia trasy to 1,5
godziny.

4. Zgłoszenia drużyn 

• Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 12 czerwca na adres  informacja@piechowice.pl wpisując w
treści maila imiona, nazwiska i wiek członków drużyny lub w dniu 16 czerwca w biurze zawodów w
godzinach 11.00 - 12.00. 

• Warunkiem przyjęcia drużyny do rajdu jest wypełnienie formularza zgłoszenia ( pn. Oświadczenie o
braku przeciwwskazań do udziału w  Rodzinnym Rajdzie Rowerowym )

•  Każda drużyna wyznacza  osobę (kierownika  drużyny)  do kontaktów z  organizatorem.  Kierownik
podaje swoje dane kontaktowe.

• Kierownik drużyny ma obowiązek wypełnić  w biurze zawodów w dniu 16 czerwca w godzinach
11.00-12.00 Oświadczenie uczestnika rajdu, Pobrać mapę oraz kartę punktacji uczestnika.

• W rajdzie ilość miejsc jest ograniczona do 18 drużyn. Liczy się kolejność zgłoszeń.

mailto:informacja@piechowice.pl


• Jedna drużyna może zgłosić do rajdu od dwóch  do pięciu osób, której członkowie są spokrewnieni.  
W każdej drużynie musi być co najmniej 1 osoba pełnoletnia ,jeden kierownik drużyny, który jest 
mieszkańcem Piechowic.

5. Zasady uczestnictwa

Rajd rowerowy odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym wobec czego uczestnicy rajdu
zobowiązani są do:

-przestrzegania zasad uczestnictwa, decyzji organizatora oraz sędziów miejsca zadań

-  przebycia  zaplanowanej  trasy  i  dotarcia  zgodnie  z  mapą do 3  MIEJSC ZADAŃ,  na  których będą
zadania zaplanowane do wykonania. Za każde zadanie uczestnik otrzyma punkty. 

- zwrócenia wypełnionej karty punktacji po przybyciu na metę, co spowoduje zatrzymanie czasu.

- posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego, z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

-  zachowanie zasad bezpiecznej jazdy w tym: przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno
wyprzedzać, należy kontrolować szybkość jazdy 

- nie tarasowania drogi podczas ewentualnego postoju. Postoje należy organizować poza jezdnią.

6. Przebieg rajdu. 

• Rajd zaczyna się od zgłoszenia drużyny przez kierownika patrz pkt 4. Drużyny na miejscu startu w
ilości od dwóch do pięciu osób wypuszczane będą na trasę od godziny 12.00 do 13.30 w odstępach 5
minutowych.  Każda  drużyna  ma za  zadanie  przejechać  na  rowerach  wyznaczoną  na  mapie  trasę
zatrzymując się w 3 miejscach zadań. W miejscach zadań drużyna wyznacza dwie osoby, które będą
wykonywały poszczególne zadania za które otrzymają punkty. Dodatkowo drużyna otrzyma punkty za
przestrzeganie zasad ruchu drogowego, które oceniane będą przez sędziów w dwóch ukrytych na
trasie punktach kontrolnych. Po przejechaniu całej trasy i wykonaniu trzech zadań, drużyna w ilości
minimum dwóch osób (co najmniej jedna pełnoletnia) zobowiązana jest do oddania karty punktacji w
miejscu mety co skutkuje zatrzymaniem czasu przejazdu i zakończeniem rajdu. Drużyna klasyfikowana
będzie gdy: 

- linie mety przekroczą co najmniej dwie osoby z drużyny ( co najmniej jedna pełnoletnia)

- oddana zostanie karta punktacji

- czas przejazdu trasy nie będzie dłuższy niż 90 minut

 7. Punktacja  

a)  Miejsca zadań:

I.  Miejsce  - park miejski „ Szklany ogród „  / konkurencja nr 1 -  SLALOM



Opis konkurencji.
Uczestnicy pokonują wyznaczony odcinek  pomiędzy ustawionymi tyczkami. Trasę należy 
pokonać w jak najkrótszym czasie slalomem, a więc każdą tyczkę należy omijać z innej strony 
niż poprzednią. W przypadku jeżeli uczestnik ominie dwie tyczki z tej samej strony otrzymuje 
karę w postaci 2 dodatkowych sekund. Taką samą kare uczestnik otrzyma w przypadku 
przewrócenia tyczki. Daną konkurencję wykonują dwie osoby (osobno) z drużyny, których 
czasy są sumowane łącznie z ewentualnymi dodanymi sekundami karnymi. Za wynik drużynie
przydzielane są punkty: 
 czas 00.00- 14.99 s =  5 pkt
 czas 15.00- 18.99 s  = 4 pkt  
 czas 19.00- 22.99 s =  3 pkt
 czas 23.00- 26.99 s =   2 pkt
 czas 27.00- 30.99 s =  1 pkt 
  czas 31.00- w górę =   0 pkt

II.  Miejsce  - boisko Gimnazjum im. Jana Pawła II  / konkurencja nr 2 -  KTO WOLNIEJ

Opis konkurencji.
Uczestnicy pokonują odcinek 15 metrów w jak najdłuższym czasie. Podczas przejazdu stopy 
znajdują się na pedałach i nie mogą dotknąć podłoża. W przypadku podparcia uczestnik 
otrzymuje karę w postaci odjętych 2 sekund natomiast każdy upadek lub podparcie dłuższe 
niż 3 sekundy skutkuje dyskwalifikacją uczestnika. Daną konkurencję wykonują dwie osoby 
(osobno) z drużyny, których czasy są sumowane łącznie z ewentualnymi sekundami karnymi. 
W przypadku dyskwalifikacji jednego uczestnika wynik stanowi czas przejazdu drugiego. Za 
wynik drużynie przydzielane są punkty:
  czas 00.00- 28.99 s = 0 pkt
  czas 29.00- 30.99 s = 1 pkt  
 czas 31.00- 32.99 s  =2 pkt
  czas 33.00- 34.99 s = 3 pkt
  czas 35.00- 36.99 s = 4 pkt 
  czas 37.00- w górę  = 5 pkt

III.  Miejsce  - boisko Pakoszów  / konkurencja nr 3 - ŁAMIGŁÓWKA
Opis konkurencji.
Uczestnicy pokonują na rowerach wyznaczony odcinek 15 m w linii prostej, na półmetku 
zejście z roweru, rozwiązanie zadania( odpowiedź na 1 pytanie z wiedzy o Piechowicach), 
powrót po prostej w jak najkrótszym czasie. Za błędną odpowiedź uczestnik otrzymuję karę w
postaci 2 dodatkowych sekund. Daną konkurencję wykonują dwie osoby (osobno) z drużyny, 
których czasy są sumowane łącznie z ewentualnymi sekundami karnymi. Za wynik drużynie 
przydzielane są punkty:
  czas 00.00- 23.99 s = 5 pkt
  czas 24.00- 25.99 s = 4 pkt  
  czas 26.00- 27.99 s = 3 pkt
  czas 28.00- 29.99 s  =2 pkt
  czas 30.00- 31.99 s = 1 pkt 
  czas 32.00- w górę  = 0 pkt



b) Ukryte punkty kontrolne
Opis punktacji : drużyna otrzyma punkty za przestrzeganie zasad ruchu drogowego, które 
oceniane będą przez sędziów  ukrytych na trasie rajdu ( sędzia przyzna punkt drużynie 
obserwując pierwszego członka drużyny, który przekroczy punkt kontrolny ) 
Za stosowanie obowiązujących przepisów ruchu drogowego na ukrytych punktach 
kontrolnych drużynie przydzielane są  punkty:
- punkt kontrolny nr 1 / 0- 1pkt
- punkt kontrolny nr 2 / 0- 1 pkt

8. Nagrody 

• Za udział w rajdzie 3 pierwsze drużyny tj. z największą ilością punktów zdobytych na MIEJSCACH
ZADAŃ i ukrytych punktach kontrolnych   otrzymają bony podarunkowe Sodexo o wartości : 500 zł,
400 zł, 300 zł oraz medale i dyplomy pamiątkowe , natomiast pozostali uczestnicy otrzymają nagrody
rzeczowe za udział w rajdzie

• W przypadku jednakowej ilości punktów o miejscu decyduje krótszy czas przebycia trasy.

• Wszyscy uczestnicy rajdu, którzy zakończyli rajd zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6 otrzymają
nagrody rzeczowe

9 Obowiązki organizatora

•Organizator Rajdu ma obowiązek zgromadzić zgłoszenia/oświadczenia uczestników o zapoznaniu się 
z niniejszym regulaminem, a także zweryfikować ostateczną listę uczestników.

•  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  zgubione  podczas  rajdu  oraz  za  szkody
wyrządzone przez uczestników

• Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. 

• Udział w rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność łącznie z
ewentualnym ubezpieczeniem NW, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.

• Prawo interpretacji Regulaminu Rodzinnego Rajdu Rowerowego przysługuje Organizatorom. 

• O wszystkich innych sprawach związanych z przeprowadzeniem rajdu, a nie ujętych w niniejszym
regulaminie decydują Organizatorzy  wymienieni w pkt. 2 niniejszego regulaminu.

• Organizator zapewnia opiekę medyczną w miejscu start/meta.

10 Postanowienia końcowe

•Organizatorzy  Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności  za  wypadki  i  szkody wynikłe w czasie rajdu,
zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

•Wszyscy uczestnicy biorący udział w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z
przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora.

• Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

 
Organizatorzy



OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO UDZIAŁU

W RODZINNYM RAJDZIE ROWEROWYM – 16. 06. 2019r. w Piechowicach

Ja niżej podpisany oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w 
Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, który odbędzie się 16.06.2019 roku w Piechowicach.

….............................................................................
NAZWA DRUŻYNY

LP IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

1

2

3

4

5

Dane kierownika drużyny

…..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, telefon, podpis)

Oświadczenie jest jednocześnie zgłoszeniem drużyny do udziału w rajdzie

FORMULARZ ZGŁOSZENIA


