REGULAMIN
TURNIEJU ROWEROWEGO

Dębowiec, 3 czerwca 2018 r.

I. Cel rajdu:
1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu
życia,
2. Integracja rodzin, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez rekreację,
3. Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny,
4. Propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Dębowiec.
II. Organizator turnieju rowerowego:
Wójt Gminy Dębowiec
III. Termin i miejsce rajdu:
03.06.2018 r. (niedziela), stadion sportowy w Dębowcu
IV. Harmonogram rajdu:
14.00 – rejestracja uczestników turnieju
15.00 – rozpoczęcie zawodów
V. Zasady uczestnictwa:
1.W

turnieju

biorą

udział

osoby,

zamieszkujące

na

terenie

Gminy

Dębowiec

w poszczególnych kategoriach wiekowych.
2.Każdy uczestnik posiada własny rower i kask.
3.Zawodnicy startują w pięciu kategoriach wiekowych o charakterze zabaw ruchowych.
4.Każdą konkurencję poprzedza objaśnienie.
5.Ostateczna interpretacja zabaw należy do organizatorów turnieju.
6.Sprawy sporne rozstrzygają sędziowie turnieju.
7. Każdy uczestnik przed startem w turnieju rowerowym ma obowiązek zapoznać
się z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora
www.debowiec.pl lub w jego siedzibie pod adresem Urząd Gminy w Dębowcu w godzinach
pracy w pok. nr 10 oraz podczas rejestracji w biurze zawodów.
8. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia oświadczenia o udziale w pikniku na własną
odpowiedzialność, które stanowi załącznik nr 1 do regulaminu (dotyczy osoby pełnoletniej)
i oraz osoby niepełnoletnie zgodę rodziców lub opiekunów prawnych - załącznik nr 2
(dotyczy osoby nieletniej).
9. Posiadanie przez uczestników turnieju niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po
drogach.

10. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub
opiekuna.
11. Udział w Turnieju jest bezpłatny.
12. Dla uczestników przygotowane są nagrody rzeczowe (rowery, medale, statuetki).

VI. Opis konkurencji:
I Kategoria – dzieci do lat 6
„Miniczasówka”
Konkurencja polega na przejechaniu trasy o długości 60 m. Udział biorą dzieci do lat 6.
Dzieciom może pomagać 1 rodzic/ opiekun.
II Kategoria – 7-8 lat
„Slalom”
Zawodnik pokonuje wyznaczony odcinek slalomem pomiędzy ustawionymi pachołkami.
Odcinek ten należy pokonać w jak najkrótszym czasie. Podparcie lub upadek z roweru
nie dyskwalifikuje zawodnika. Jeżeli po upadku zawodnik chce jechać dalej to ma taką
możliwość. Natomiast jeżeli przewrócony zostanie pachołek, zawodnik nie poprawia go, ale
zostaje mu dodanych 5 karnych sekund. Jazda musi się odbywać slalomem, a więc każdy
pachołek należy omijać z innej strony niż poprzedni. Jeżeli zawodnik ominie dwa pachołki
z tej samej strony otrzymuje karę w postaci 5 karnych sekund. Konkurencję wygrywa
zawodnik, który po dojechaniu do mety będzie miał najkrótszy czas przejazdu łącznie
z ewentualnymi dodanymi sekundami karnymi.
III Kategoria 9 - 11 lat
„Chorągiewka i kubek”
Na przeciwko zawodnika w odległości 60 m stoją 2 chorągiewki. Zawodnik ma za zadanie
przewieźć na linię startu każdą chorągiewkę pojedynczo i umieścić w ustawionym pojemniku.
Po skompletowaniu wszystkich chorągiewek na linii startu należy wypełnić kubek z wodą do
wyznaczonej linii ze specjalnie przygotowanego pojemnika a następnie zabierając na rowerze
wypełniony kubek przewieźć na linię mety i ustawić na stoliku (w kubku musi znajdować się
jak najwięcej wody). Czas zatrzymuje się po ustawieniu kubka na stoliku na mecie. Wygrywa
zawodnik, który wykona zadanie w jak najkrótszym czasie.
IV Kategoria 12 – 15 lat
„Tor przeszkód”
Zawodnik stoi na linii startu. Na sygnał dźwiękowy ma za zadanie pokonanie w jak
najkrótszym czasie, toru przeszkód, na który składa się:
-slalom na rowerze, między chorągiewkami
- okrążenie wyznaczonego punktu 2 razy i dojechanie do wyznaczonej linii
- z wyznaczonej linii do ustawionego pojemnika zawodnik ma za zadanie wrzucić 4

woreczki/piłeczki pojedynczo za jednym razem. Każdy nietrafiony rzut dodaje 5 sekund
karnych. Pominięcie okrążenia dodaje 5 sekund karnych. Liczy się jak najszybsze wykonanie
zadania.

V kategoria 16+ lat
„Pętla czasowa”
Konkurencja polega na przejechaniu trasy w formie wyznaczonej pętli. Trasa zostanie oznaczona
chorągiewkami/taśmą. Konkurencję wygrywa zawodnik, który po dojechaniu do mety będzie

miał najkrótszy czas przejazdu.

VII. Odpowiedzialność organizatora
1.Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe
w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2.Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną
odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zaistniałych na trasie,
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody
wyrządzone przez uczestników,
4.Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
VIII. Postanowienia końcowe:
1.Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków
w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych
organizatora,
2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
Regulaminu,
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja
Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika
od jego przestrzegania.

