
REGULAMIN X FAMILIJNEGO RAJDU ROWEROWEGO, 
03.10.2021 r. Zofiówka

1. Rajd jest organizowany przez:
Stowarzyszenie MOTOCYKL MOJE HOBBY 
przy wsparciu
- Zarządu Okręgowego PZM
oraz współpracy z
- Miejskim Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie

2. Cel Rajdu:

1. Odtwarzanie lokalnych więzi społecznych mieszkańców gminy Tuszyn.
2. Poznawanie walorów turystycznych gminy Tuszyn.
3. Popularyzacja sportowego trybu wypoczynku.
4. Umacnianie więzi rodzinnych poprzez współdziałanie w zmaganiach rajdowych.

3. Przybliżony program Rajdu:

godz. 9.30 – otwarcie Biura Rajdu, rozpoczęcie zapisów uczestników, odprawa uczestników, 
godz. 10.00 – start pierwszej grupy, 
godz. 10.30 – start ostatniej grupy, 
godz. 13.30 – przewidywany przyjazd na metę pierwszej grupy, 
godz. 14.00 – przewidywany przyjazd na metę ostatniej grupy, 
godz. 14.30 – zakończenie Rajdu. 
Podane godziny są orientacyjne. 
Należy liczyć się z możliwością ich przesunięcia. 
Godziny rozpoczęcia i zakończenia Rajdu są ostateczne i nie podlegają zmianom. 

4. Przybliżona trasa Rajdu:

1. Zofiówka, "Przystanek Zofiówka"
2. według mapy
3. według mapy
4. według mapy
5. według mapy 
6. Zofiówka.
Przybliżona długość trasy –  19 km.

5. Warunki uczestnictwa:

Rajd jest przeznaczony dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zdolnych przejechać w ciągu 3,5 godziny 
trasę o długości około 19 km. Jest to średnia prędkość około 5,5 km/godz.
Dzieci do lat 14-tu mogą uczestniczyć tylko w towarzystwie rodzica lub opiekuna. 
Młodzież od 15-go do 18-go roku życia w towarzystwie rodzica lub opiekuna, lub mając jego zgodę
na piśmie. 
Wskazane jest wyposażenie, co najmniej jednego roweru z grupy startujących razem, w urządzenie 
odliczające przejechany dystans np. licznik rowerowy.

6. Zasady współzawodnictwa i oceny uczestników.

X Familijny Rajd Rowerowy jest rajdem nawigacyjnym „na orientację”. 
Uczestnicy będą poruszać się w rodzinnych lub towarzyskich kilkuosobowych grupach zgodnie ze 
zgłoszeniem do Rajdu. 
Organizator dopuszcza również do udziały osoby chcące uczestniczyć w Rajdzie indywidualnie. 
Grupa lub indywidualny uczestnik, przy zapisach otrzyma mapę, na której w formie graficznej 



będzie przedstawiony sposób poruszania się na trasie.
Kolejne grupy uczestników wypuszczane będą na trasę w odstępach czasowych.  
W kilku miejscach trasy wyznaczone są punkty kontroli przejazdu oznaczone na mapie jako PKP. 
Na punktach PKP mogą się odbywać proste konkurencje zręcznościowe. 
Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią, konkurencje sprawnościowe mogą zostać 
zastąpione potwierdzeniami przejazdu przez PKP.
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 grupa lub indywidualny uczestnik z najmniejszą liczbą punktów karnych. 

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, bezpieczeństwa oraz zdrowego rozsądku. 
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 X 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 Organizatorowi. Regulamin 
będzie dostępny w Biurze Rajdu w dniu startu. Klasyfikacja rajdowa obejmie 40 pierwszych 
zgłoszonych uczestników, wg kolejności zgłoszeń. 

8. Odpłatność:

Uczestnictwo  w Rajdzie jest bezpłatne.

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

ZBIÓRKA I START: 

"Przystanek Zofiówka", 
Zofiówka, ul. Główna/Stanisławowska, 

godzina 9.30, 
niedziela 3.10.2021 r.


