
REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
PIERWSZY DZWONEK

 

•        Organizatorem rajdu jest MOSiR w Jastrzębiu Zdroju, PTTK Oddział Jastrzębie Zdrój, Klub 
Turystyki Rowerowej „Wiercipięta”.

 

•        Celem rajdu jest popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku oraz 
poznanie tras rowerowych wokół naszego miasta.

 

•        Każdy uczestnik rajdu ma za zadanie przebycie na rowerze trasy na której są umieszczone 
punkty  kontrolne  oraz  wykonanie  zadań  specjalnych.  Kierunek  przebiegu  oraz  kolejność 
zaliczania punktów kontrolnych według uznania uczestnika.

 

•        Zwycięzcą klasyfikacji  zostanie  uczestnik,  który zaliczy oba  punkty kontrolne na  trasie i 
zdobędzie najwyższą liczbę punktów za wykonanie zadań oraz zmieści się w limicie czasu, 
dopiero  w ostateczności zdecyduje najkrótszy czas pokonania trasy.

 

•        Punkty kontrolne oraz wykonanie zadań potwierdzane będą na karcie rajdowej, którą każdy 
uczestnik otrzyma w chwili startu.

 

•        W rajdzie  mogą wziąć  udział  osoby pełnoletnie  na  własną  odpowiedzialność,  uczestnicy 
niepełnoletni w towarzystwie opiekuna. Dopuszcza się też do udziału młodzież samodzielnie, 
pod warunkiem posiadania pisemnej zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo.

 

•        Warunkiem uczestnictwa w rajdzie  jest posiadanie sprawnego i wyposażonego zgodnie  z 
przepisami roweru oraz karty rowerowej jak również przestrzeganie prawa o ruchu drogowym.

 

•        Uczestnicy nie należący do PTTK ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków  
we  własnym  zakresie.  Organizatorzy  nie  biorą  odpowiedzialności  za  wypadki  i  szkody 
powstałe   z winy uczestników lub osób trzecich. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie 
ponoszą opiekunowie.

 

•        Rozpoczęcie  i  zakończenie  rajdu  odbędzie  się  na  terenie  OWN przy  ul.  Cieszyńskiej dn 
22.04.2007r. Zakończenie rajdu ok. godz. 14.00.

 

•        Start pierwszego uczestnika o godz. 10.00, ostatni uczestnik do godz. 11.30, uczestnicy będą 
wypuszczani  na  trasę  w odstępach czasowych,  o  kolejności  wyruszania  decyduje  kolejność 
zgłoszeń.

 

•        Optymalna długość trasy wynosi ok. 10 km tak więc bez problemu każdy uczestnik powinien 
pokonać ją bez dużego wysiłku.



•        Po uiszczeniu  wpisowego wynoszącego  4 zł dzieci do 13 lat  oraz 8 zł  pozostali  każdy 
uczestnik otrzyma koszulkę rajdową oraz kiełbaskę na mecie rajdu.

 

•        Zgłoszenia  wraz  z  wpisowym  przyjmowanie  są  do  11.04.2007  r.  w  siedzibie  Oddziału 
PTTK w Jastrzębiu Zdroju przy  ul. Harcerskiej 14B we wtorki i czwartki w godz. 15.00-17.00.
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