
 

 

 

 

 

      

WYŚCIG KOLARSKI O KONAR 

DĘBU CZWARTAKA 
04-06-2017  
 



Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko 
ul. Szkolna 6, 
26-505 Orońsko 
NIP: 799-194-28-75  
KRS: 0000292419  
Tel. kontakt.: 793-689- 212 
e-mail: stowarzyszenie.oronsko@gmail.com 
facebook.com/oronsko 
 

Strona 1 z 3 
 

 

 
 
I. Cel imprezy.  

 

Popularyzacja aktywnego wypoczynku na rowerach oraz 
promocja szlaków turystycznych wyznaczonych na terenie gminy. 
 
II. Nazwa imprezy.  
 
,,Wyścig rowerowy o Konar Dęba Czwartaka” -Orońsko 2017 
 
III. Organizator.  
 
Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko 

26-505 Orońsko ul. Szkolna 6 

www.oronsko.org 

stowarzyszenie.oronsko@gmail.com 

 

IV. Terminy, miejsce, dystans, punkty: 

1. Miejsce startu i mety :  

    Wyścig numer II:  Orońsko, ulica Brandta  

2. Trasa wyścigu, miejsce startu i mety, dystans, godzina będzie podana na stronie internetowej 7 dni przed 

wyścigiem.  

3. Termin wyścigu : 04.06.2017 (niedziela) 15:00 Orońsko 

          

4.Trasa wyścigu będzie ustalona na 7 dni przed wyścigiem,  na stronie facebook.com  będzie podana 

informacja o planowym odbyciu się wyścigu lub o jego odwołaniu.  

5.Uczestnik startujący w wyścigu punktowanym walczy o nagrody, rozdawane po każdym wyścigu: 

- I miejsce 150 zł 

- II miejsce 100 zł  

- III miejsce 50 zł    

6. Klasyfikacja będzie prowadzona w czterech kategoriach: kobiet i mężczyzn open, kategoria dla 

mieszkańców Gminy Orońsko kobiet i mężczyzn . Kategorie łączą się.  

 

http://www.oronsko.org/
mailto:stowarzyszenie.oronsko@gmail.com
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V. Zasady  wyścigu: 

1. Uczestnikom zawodów zabrania się: 

- skracania wyznaczonej trasy,  

- korzystania z pomocy technicznej podczas wyścigu. 

- dokonywania wymiany roweru. 

- utrudniania wyprzedzania przez szybszego zawodnika, poprzez jazdę niezgodną z przepisami (zajeżdżanie, 

gwałtowną zmianę kierunku jazdy itp.) 

 

 

 

2. Zawodnicy otrzymują numery startowe od organizatora które obowiązują przez dwa wyścigi, organizator 

wydaje numer tylko raz. 

3. Zawodnik startujący w wyścigu punktowanym musi posiadać rower napędzany wyłącznie siłą mięśni.  

4. Brak wydanego wcześniej numeru zawodnik zobowiązany jest zgłosić organizatorowi przed wyścigiem 

(podczas podpisywania listy).  

 
VI. Warunki uczestnictwa  
 
1. Uczestnikiem wyścigu rowerowego może zostać każdy. 

2. Prawo do startu w rajdzie mają osoby, które ukończyły 18 rok życia, zawodnicy niepełnoletni za pisemną 

zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.  

3. Każdy uczestnik oświadcza na piśmie, że zna regulamin i startuje na własną odpowiedzialność. 

4. Uczestnik składający kartę uczestnictwa zobowiązany jest okazać dokument weryfikujący tożsamość. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do podpisania listy uczestnictwa w wyścigach 1-2. 

6.Na trasie będzie wstrzymany ruch, lecz w razie pojawienia się na trasie pojazdu uczestnik zobowiązany jest 

poruszać się z zasadami ruchu drogowego. 

7. W trasie punktowanej obowiązkowy kask. 

8. Kartę zgłoszeniową należy przesłać na skrzynkę pocztową stowarzyszenia 

stowarzyszenie.oronsko@gmail.com a w dzień wyścigu podczas rejestracji podpisać listę.  

 

mailto:stowarzyszenie.oronsko@gmail.com
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VII. Informacje dodatkowe.  

1.Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

2.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie czy zgubienie rowerów i innych 

rzeczy należących do uczestników. 

3.Biuro wyścigu będzie przy każdym wyścigu w okolicy startu czynne godzinę przed startem. 

4.Uczetnik wyścigu będzie ubezpieczony.  

5.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie do jednego dnia przed każdym wyścigiem.  

6. Trasa będzie oznakowana znakami poziomymi 

7. Zawodnik może liczyć na pomoc techniczną w razie awarii, i zwiezienie z trasy przejazdu po zakończonym 

wyścigu.  

8. Podczas wyścigu pomiar czasu będzie odbywał się elektronicznie.  

 

 

VIII. Dane osobowe.  

Wszystkie dane podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane 

osobowe zawodników dla celów Wyścigu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Zawodnik zgłaszając się do 

udziału w wyścigu, zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów Wyścigu. W sposób jawny 

podane zostaną do wiadomości publicznej: imię, nazwisko, miejscowość z której pochodzi. 

 


