
REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO       

                                    „Rowerowy –CROSS -Gryfitów  ” MTB CROSS 

 

 

1. CEL ZAWODÓW 

 popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej 

 propagowanie  zawodów organizowanych  dla każdego rowerzysty bez względu na wiek i płeć 

 promowanie  atrakcji turystycznych regionalnych szlaków 

 szerzenie aktywnego stylu życia i form rekreacji 

 upowszechnianie sportu rodzinnego i poznawanie tras rowerowych okolic Gryfowa Śląskiego 

 popularyzacja turystyki rowerowej w gminach Gryfów Śląski, Olszyna Leśna, 

 propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, rekreacji i dobrej zabawy 

 

2. ORGANIZATOR 

Stowarzyszenie Aktywny Gryfów ,,CROSS GRYFITÓW" 

 

3. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY - PARTNERZY 

Zarząd Stowarzyszenia Aktywny Gryfów ,, CROSS GRYFITÓW" 

 

4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

 Data: 03.06.2018r. 

 Godzina: rozpoczęcia 10:00 

   zakończenia 13:00 

 Miejsce: start: Rynek Gryfów Śląski 

      meta: Zakole Kwisy ( teren Kwisonalii)  

 

5.WARUNKI UCZESTNICTWA 

 przesłanie na adres Organizatora- faxem, e-mailem lub pocztą wypełnionej Karty Zgłoszeniowej 

dostępnej na stronie www.gryfow.pl   

 uiszczenie opłaty startowej wynoszącej 50  PLN (wyłącznie na konto podane w p.12) 

 TERMIN WPŁAT UPŁYWA DNIA 01.06.2018 r.( potwierdzenie wpłaty ) 

 każdy uczestnik rajdu startuje na własną odpowiedzialność ( w przypadku zawodników 

niepełnoletnich (w wieku 16-18 lat) na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów za ich 

pisemną zgodą 

 każdy zawodnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym 

 

6. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia należy składać w jeden z podanych niżej sposobów: 

 osobiście w bazie Organizatora w dniu zawodów do godziny 9:30 

Urząd Miasta i Gminy – Rynek 1, Siedziba organizacji pozarządowych ( wejście od postoju TAXI) 

 listownie- wysyłając na adres organizatora wypełnioną Kartę Zgłoszeniową wydrukowaną z 

internetu ( na facebooku  dołączając kserokopię dowodu wpłaty wpisowego ( potwierdzenie 

przelewu na adres organizatora). Oryginał dowodu wpłaty należy zachować. 

W dniu startu w Biurze Zawodów należy złożyć osobiście podpis na Karcie Zgłoszeniowej. 

 e-mailem: wysyłając wypełnioną Kartę Zgłoszeniową oraz potwierdzenie dokonanej płatności 

(wyłącznie potwierdzenie przelewu na adres organizatora) na adres  

crossgryfitow@gmail.com  ,potwierdzenie przyjęcia Karty Zgłoszeniowej zostanie przesłane pocztą 

e-mail.  



W dniu startu w Biurze Zawodów należy złożyć osobiście podpis na Karcie Zgłoszeniowej. 

Wszystkie niezbędne informacje i instrukcje jak zapisać się na rajd, jak dokonać płatności, Karta 

Zgłoszeniowa, Regulamin, relacje i wyniki znajdą się na facebooku i na stronie internetowej. 

 

7. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW 

 rajd rowerowy ,, Rowerowy -CROSS- Gryfitów” MTB CROSS rozgrywany będzie na dystansie  ok 

21 km oraz około 40 km ,  zgodnie z niniejszym regulaminem 

 we wszystkich spornych sprawach nieregulowanych tymi przepisami będzie decydowała Komisja 

Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem zawodów 

 zwycięzcami w poszczególnych kategoriach i dystansach zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym 

czasie pokonają trasę zawodów i nie będą próbować jej skracać. 

 zawodnicy podczas rajdu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz zachowania zgodnego z 

zasadami fair-play. 

 zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu zawodów 

 

8.ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW W RAMACH WPISOWEGO 

 pamiątkowa koszulka  

 pamiątkowy medal 

 statuetka za miejsce I w poszczególnych kategoriach wiekowych 

 sędziowie na mecie i na punktach kontrolnych 

 ciepły posiłek po rajdzie 

 oznakowanie trasy 

 możliwość zamówienia zdjęć po zakończeniu imprezy 

 

9. KATEGORIE WIEKOWE 

Kobiety: 

15-16 lat- juniorka młodsza - symbol K0 - rok urodzenia 2003-2002, 

17-18 lat juniorka - symbol K1-rok urodzenia 2001-2000, 

19-30 lat - elita 1- symbol K2- rok urodzenia 1999-1988, 

31-40 lat- elita 2- symbol K3- rok urodzenia 1987-1978, 

41-50 lat - masters 1- symbol K4- rok urodzenia  1977- 1968, 

od 51 lat- masters 2-symbol K5- rok urodzenia 1967 i starsze 

 

Mężczyźni:  

15-16 lat- junior młodszy - symbol M0- rok urodzenia 2003-2002, 

17-18 lat -junior- symbol M1- rok urodzenia 2001-2000, 

19-30 lat - elita 1-symbol M2- rok urodzenia 1999-1988, 

31-40 lat - elita 2- symbol M3- rok urodzenia 1987-1978, 

41-50 lat - masters 1-symbol M4- rok urodzenia 1977-1968, 

51-60 lat - masters 2 - symbol M5- rok urodzenia 1967-1958, 

od 61 lat - masters 3- symbol M6- rok urodzenia 1957 i starsi, 

 

Dodatkowo: 

Klasyfikacja generalna kobiet OPEN Duathlon mały ( bieg 10 km+ rower 20 km), 

Klasyfikacja generalna mężczyzn OPEN Duathlon duży ( bieg 10 km+ rower 20km x 2 okrążenia) 

 

* Osoby niepełnoletnie mają prawo do startu tylko i wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego  

zgodnie z regulaminem zawodów, 

** uczestnicy startują w kategoriach OPEN . Dopiero po zakończeniu zawodów zostają klasyfikowani do 

w/w kategorii wiekowych. 

*** Pełne wyniki w kategoriach wiekowych będą ogłoszone przed dekoracją zwycięzców najdłuższego 

dystansu 

 

10. RAMOWY PROGRAM IMPREZY W DNIU STARTU 



 start wspólny wszystkich kategorii godz. 10.00  - ( dystans ok 20 km oraz 40 km) 

 ceremonia wręczenia nagród  dla zwycięzców około godziny 13:30 ( czas przejazdu maksymalnie 

3,5 godziny)  

 po ceremonii dekoracji losowanie nagród upominków wśród uczestników rajdu 

 

11. RUCH DROGOWY I PORUSZANIE SIĘ PO TRASIE RAJDU 

 impreza będzie się odbywać przy ograniczonym ruchu drogowym 

 zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania 

pojazdów z dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań 

 należy bezwzględnie przestrzegać zasad Ruchu Drogowego i poruszać się prawą stroną na drogach 

publicznych i gruntowych 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie 

 wszelkie naprawy sprzętu dokonywane muszą być we własnym zakresie poza trasą rajdu. 

 na krótkich dystansach występują duże różnice poziomów. Zawodnicy będą mieli do pokonania 

strome podjazdy i zjazdy oraz nierówności i wyboje. 

 Uczestniku nie wprawiony w jeździe terenowej pokonaj trasę ostrożnie stosownie do swoich 

możliwości Ponadto w wielu miejscach ruchem na drodze będą kierowały osoby ze służby 

porządkowej. 

 zabrania się blokowania przejazdu zawodnikowi, który wyprzedza innego uczestnika, 

 zawodnik w trakcie pokonywania trudnych odcinków powinien zachować szczególną uwagę w 

czasie jazdy, − zawodnik naprawiający rower musi zejść z trasy, by nie utrudniać jazdy innym 

uczestnikom, − zawodnicy na całej trasie powinni zachować szczególną ostrożność w miejscach 

niebezpiecznych tzn. stromych zjazdach oraz na drogach publicznych. 

 na trasie rajdu będą punkty kontrolne sprawdzające pokonywanie trasy przez zawodników. 

Ominięcie punktu kontrolnego będzie równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika 

 

12.WPISOWE 

 koszt uczestnictwa w zawodach wynosi 50  PLN płatne do 01.06.2018 

 opłata startowa nie będzie zwracana potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres e-mail:  

 opłatę startową należy wpłacać na konto: BGŻ PNB PARIBAS 34 1600 1462 1816 8541 2000 0001 

 

13. WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA 

 sprawny rower 

 kask sztywny 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania rajdu z przyczyn niezależnych od niego, 

 Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian ( korekt ) regulaminu, w przypadku zmian 

regulaminu poprawki, teść zmian zostanie zamieszczona na stronach  dotychczas dostępnych, 

 Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu, 

 Rajd odbywa się bez względu na pogodę, 

 Uczestnik staruje na własną odpowiedzialność, 

 Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje bądź wypadki na trasie, 

 Organizator nie zwraca wpisowego, 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności  materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 

imprezy sportowej, 

 Uczestnik rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego 

regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, 

 

          

ORGANIZATOR 

 


