
Regulamin imprezy „Rowerowe Wzgórza” 

Niedary 2018 

(dalej „Regulamin”) 

 

I. Cel imprezy 

 Promowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy Zawonia 

 Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji 

 Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w gminie Zawonia 

 Integracja środowiska lokalnego 

 

II.  Termin i miejsce imprezy 

16 czerwca 2018 r. (sobota) 

Biuro imprezy, start i meta: Niedary, gm. Zawonia, świetlica wiejska 

 

III.  Organizatorzy 

 Wójt Gminy Zawonia 

 Mieszkańcy i pasjonaci kolarstwa górskiego z Niedar i okolic 

Osoba do kontaktu:    Violetta Bubnowska tel. 690 96 85 96 

 

IV.  Sposób przeprowadzenia imprezy 

Rowerowe Wzgórza Niedary 2018 mają charakter imprezy sportowo-rekreacyjnej, 

przeprowadzanej w formie wyścigu rowerowego. 

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną zawodnicy, którzy pokonają 

wyznaczoną trasę w najkrótszym czasie. 

Start do wyścigu we wszystkich kategoriach odbędzie się ze startu wspólnego. 

W uzasadnionych okolicznościach, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego sposobu 

przeprowadzenia startu, o czym poinformują uczestników na odprawie technicznej w dniu 

imprezy. 

Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez sędziów oraz wolontariuszy. 

 

V.  Klasyfikacja 

Klasyfikacja rodzinna 

Jako rodzina klasyfikowanych będzie co najmniej 3 uczestników, którzy przed startem 

zadeklarują przynależność do jednej rodziny (na zasadzie pokrewieństwa), podając nazwisko 

lub nazwę swojej rodziny. Rodzina pokonuje dystans jadąc razem, a do klasyfikacji przyjmuje 

się czas przyjazdu na metę ostatniego członka rodziny. 



Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonej rodziny pod względem jej 

składu. 

Klasyfikacje wiekowe 

Klasyfikacje wiekowe kobiet (dziewcząt) i mężczyzn (chłopców) będą prowadzone pod 

warunkiem udziału w wyścigu co najmniej 3 uczestników z danej kategorii wiekowej. Przy 

mniejszej liczbie uczestników kategorie będą łączone. 

Kobiety: 

 K0 (do 13 lat)* 

 K1 (14 - 17 lat)** 

 K2 (18 - 99 lat) 

Mężczyźni: 

 M0 (do 13 lat)* 

 M1 (14 - 17 lat)** 

 M2 (18 - 39 lat) 

 M3 (40 - 99 lat) 

* udział dziecka do 14 lat wymaga, aby rodzic (prawny opiekun) był obecny podczas imprezy 

i po podpisaniu przez rodzica (prawnego opiekuna) oświadczenia z wyrażeniem zgody na 

start w imprezie 

** udział dziecka w wieku 15-18 lat wymaga podpisania przez rodzica (prawnego opiekuna) 

oświadczenia z wyrażeniem zgody na start w imprezie 

 

VI.  Trasa wyścigu 

Trasa wyścigu o długości ok. 7 km przebiega drogami leśnymi oraz drogą publiczną 

przechodzącą przez wieś Niedary. Trasa jest łatwa, bez stromych podjazdów i zjazdów, 

przeznaczona dla każdego, kto posiada rower turystyczny, trekkingowy lub górski. Uczestnicy 

pokonują trasę jednokrotnie. 

Mapka trasy wyścigu jest załączona do Regulaminu. 

 

VII.  Warunki uczestnictwa 

W imprezie mogą startować osoby posiadające sprawny rower i stan zdrowia pozwalający na 

bezpieczne uczestnictwo w aktywności sportowej. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w 

wyścigu za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. 

Ze względu na bezpieczeństwo, uczestnikom zaleca się jazdę w kasku sztywnym. 

 

VIII.  Opłaty wpisowe 

Dzieci i młodzież do lat 17 oraz wszyscy mieszkańcy gminy Zawonia biorą udział w imprezie 

BEZPŁATNIE. 



Dla uczestników wyścigu spoza gminy Zawonia ustala się opłatę wpisową w wysokości 10 zł 

(na kiełbaskę). Opłata będzie przyjmowana wyłącznie w dniu zawodów, gotówką w Biurze 

Zawodów. 

 

IX.  Program zawodów 

Termin przeprowadzenia imprezy:   16 czerwca 2018 r. 

 godz. 10.30-11.15 zapisy w Biurze Zawodów – świetlica wiejska w Niedarach 

 godz. 11.15-11.25 odprawa techniczna, ustawianie zawodników na starcie 

 godz. 11.30   start wyścigu 

 godz. 12.30   ogłoszenie wyników i uroczysta dekoracja zwycięzców 

 godz. 12.50  posiłek regeneracyjny dla zawodników, integracja uczestników 

 

X.  Świadczenia dla uczestników 

 Oznakowana trasa, 

 Zabezpieczenie sędziowskie imprezy, 

 Posiłek regeneracyjny po wyścigu, 

 Doskonała kolarska atmosfera, 

 Puchary i dyplomy dla zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych (I, II, III 

miejsce) 

 Nagrody specjalne: dla najszybszej rodziny, dla najliczniejszej rodziny 

 Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników 

 

XI.  Ruch drogowy 

Zawody będą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie 

niebezpiecznych Organizator ułatwi zawodnikom bezpieczne włączanie się do ruchu. 

Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania 

pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. 

Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną 

drogi i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 

 

XII.  Informacje dodatkowe 

Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat i złożenie organizatorom 

pisemnego oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność. Dzieci i 

młodzież poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w imprezie po przedstawieniu pisemnej 

zgody rodziców na start. Poniżej 14 lat wymagane jest, aby rodzic (prawny opiekun) 

przebywał ze swoim dzieckiem podczas imprezy. 

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 



Uczestnicy wyścigu,  wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową, akceptują warunki 

niniejszego Regulaminu i wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 

zakresie czynności związanych z imprezą. 

Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za jego naruszanie. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 

imprezy. 

W sprawach nieujętych w Regulaminie, decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z 

Organizatorem. 

 

Mapka trasy wyścigu 

 


