
REGULAMIN VII FAMILIJNEGO RAJDU ROWEROWEGO, 
11.09.2016 r. Tuszyn Las.

$1. Rajd jest organizowany przez:

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi i Aktywizacji Wsi "Dolina Dobrzynki" 

$2. Cel Rajdu:

1. Integracja mieszkańców gminy Tuszyn.
2. Poznawanie terenów gminy Tuszyn.
3. Popularyzacja sportowego trybu wypoczynku.
4. Umacnianie więzi rodzinnych poprzez współdziałanie w zmaganiach rajdowych.

$3. Przybliżony program Rajdu:

godz. 10.00 – otwarcie Biura Rajdu, rozpoczęcie zapisów uczestników, odprawa uczestników, 
godz. 11.00 – start pierwszego zawodnika, 
godz. 12.00 – start ostatniego zawodnika, 
godz. 15.00 – przewidywany przyjazd na metę pierwszego zawodnika, 
godz. 16.00 – przewidywany przyjazd na metę ostatniego zawodnika, 
godz. 16.15 – grill – ognisko i posiłek dla zawodników, 
w międzyczasie – rozdanie nagród i pucharów, zakończenie Rajdu. 
Podane godziny są tylko orientacyjne. 
Należy liczyć się z możliwością ich przesunięcia.

$4. Przybliżona trasa Rajdu:

1. Tuszyn Las
2. ?
3. ??
4. ??? 
5. ???? 
6. Rydzynki.
Przybliżona długość trasy –  23 km.

$5. Warunki uczestnictwa:

Rajd jest przeznaczony dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zdolnych przejechać w ciągu 4 godzin 
jego trasę. 
Dzieci do lat 14-tu mogą wystartować tylko w towarzystwie rodzica lub opiekuna, po uprzedniej 
zgodzie rodzica. 
Młodzież od 15-go do 18-go roku życia w towarzystwie rodzica lub opiekuna, 
lub za pisemną zgodą rodzica. 
Wskazane jest wyposażenie co najmniej jednego roweru z grupy startujących razem, 
w licznik rowerowy.

$6. Zasady współzawodnictwa i oceny zawodników.

Klasyfikacja odbędzie się w trzech grupach wiekowych: 

1. do lat 14,
2. 15-18 lat,
3. ponad 18 lat.



VII Familijny Rajd Rowerowy jest rajdem „na orientację”. Uczestnik przy zapisach otrzyma mapę, 
na której w formie graficznej będą przedstawione wskazówki sposobu poruszania się na trasie. 
Kolejni uczestnicy wypuszczani będą na trasę w odstępach czasowych.  
W kilku miejscach trasy wyznaczone są punkty kontroli przejazdu, tzw. PKP, 
na których będą zorganizowane proste konkurencje. 
Każda konkurencja w ramach PKP-ów będzie oceniana wg opisu dostępnego w miejscu próby. 
Ominięcie któregokolwiek Punktu Kontroli Przejazdu skutkuje przyznaniem punktów karnych. 
Jeden z odcinków Rajdu będzie odcinkiem „na regularność jazdy” wg opisu dostępnego przy starcie
do odcinka.
Punkty karne z poszczególnych konkurencji są sumowane. 
Wygrywa zawodnik z najmniejszą liczbą punktów karnych. 
Przy remisie decyduje: 
w grupie do lat 14 – późniejsza data urodzenia, 
w grupie 15-18 – dogrywka, 
w grupie ponad 18 – wcześniejsza data urodzenia.

$7.Informacje dodatkowe:

Z uwagi, iż w czasie Rajdu korzystamy z dróg publicznych, należy zwrócić szczególną uwagę na 
poruszające się tą drogą inne pojazdy. Uczestników rajdu obowiązuje znajomość niniejszego 
regulaminu, przestrzeganie zasad ruchu drogowego i innych zasad bezpieczeństwa. Uczestnicy nie 
będą ubezpieczeni przez organizatorów i biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. 
Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej w mieniu, 
względnie na osobie uczestnika Rajdu oraz szkody w mieniu innych bądź na osobach postronnych,  
wyrządzonych z winy uczestnika Rajdu. Uczestnik VII Familijnego Rajdu Rowerowego podpisując 
listę startową Rajdu, a opiekun wydając pozwolenie na udział podopiecznego w tym Rajdzie 
oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Rajdu i go akceptuje. Ostateczna interpretacja 
niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie osobom wymienionym w $1. Regulamin będzie 
dostępny w Biurze Rajdu w dniu startu. Klasyfikacja rajdowa obejmie 50 pierwszych zgłoszonych 
uczestników, wg kolejności zgłoszeń. 

$8. Odpłatność:

Uczestnictwo  w Rajdzie jest bezpłatne.

Uczestnik VII Familijnego Rajdu Rowerowego podając swoje dane osobowe do listy startowej 
wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora tych danych na potrzeby Rajdu. 

VII Familijny Rajd Rowerowy wsparli: 
Burmistrz Miasta Tuszyna
Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie
Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie
Komisariat Policji w Tuszynie

ZBIÓRKA I START: 

podwórzec gimnazjum i szkoły podstawowej w Tuszynie Lesie, 
ul. Poniatowskiego 11, godzina 10.00, niedziela, 11.09.2016 r.


