REGULAMIN
ROWEROWE POWITANIE WIOSNY 2018
18.03.2018

1. Cel imprezy:
-

propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu,

-

popularyzacja turystyki rowerowej,

-

poznanie walorów krajoznawczych regionu Powiatu Miechowskiego,

-

uhonorowanie nadejścia kalendarzowej wiosny.

2. Organizatorzy:
- Sekcja Rowerowa Centrum Kultury i Sportu w Miechowie
- Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie
we współpracy z INTERMARCHE oraz FHU „OMEGA” Auto-Części Miechów

3. Termin i przebieg imprezy:
Start uczestników Rowerowego Powitania Wiosny 2018 obowiązuje w terminie:
18 marca 2018 r. (niedziela): Dom Kultury CKiS, ul. Racławicka 10 w Miechowie lub Gminny Ośrodek
Kultury w Kozłowie, Kozłów 213.
Wyjazd indywidualny lub w grupach od godz. 8:00 po wydaniu numerów startowych. Wjazd na metę
najpóźniej o godzinie 18:00.
Udział w Rowerowym Powitaniu Wiosny 2018 podlega Punktacji Generalnej Pucharu Miechowa
2018.

4. Trasa:
PK Dom Kultury CKiS ul. Racławicka 10 w Miechowie
PK GOK w Kozłowie, Kozłów 213
Otwarcie PK godz. 8:00 – zamknięcie PK godz. 18:00

Organizator przewiduje dwa warianty Trasy:
TRASA RODZINNA (35 km)
Trasa nie jest wyznaczona. Uczestnik ma 10 godzin w przedziale od godz. 8:00 do 18:00 na dotarcie
rowerem do docelowego Punktu Kontrolnego, podbicie karty startowej i powrót do miejsca startu.
Odległość między startem, a docelowym Punktem Kontrolnym wynosi 17,5 km.
TRASA SPORT (130 km)
Uczestnicy tego wariantu poruszają się ustaloną trasą, jadą według mapy lub wskazań GPS. Limit
czasu przejazdu jest taki sam, jak na Trasie Rodzinnej, tak więc dla startujących punktualnie o godz.
8:00 wynosi on 10 godzin. W tym czasie należy dotrzeć do Punktu Kontrolnego, podbić kartę startową
i ściśle ustaloną trasą wrócić do miejsca startu.
Uczestnicy Trasy Sportowej pokonują trasę w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara.
Organizator dopuszcza możliwość zmiany wariantu trasy przez uczestnika Trasy Sportowej.
Uczestnicy mogą startować zarówno z Miechowa, jak i Kozłowa.
Na Punktach Kontrolnych będzie dostępny węzeł sanitarny, woda do picia, kawa, herbata i batony
regeneracyjne. Na trasie nie będzie punktów żywieniowych. Uczestnicy mogą zaopatrywać się w
wodę do picia oraz wyżywienie w przydrożnych sklepach.
Pieczątka na Karcie Startowej jest potwierdzeniem zdobycia przez uczestnika Punktu Kontrolnego.
Brak pieczątki powoduje nie zaliczenie przejazdu.
Osoby, które zaprzestaną dalszej jazdy, zmienią wariant trasy lub wycofają się z trasy proszone są o
poinformowanie Organizatorów o tym fakcie.

5. Uczestnictwo:
Rowerowe Powitanie Wiosny 2018 jest ogólnodostępną imprezą o charakterze rekreacyjnoturystycznym. Trasę o długości (zależnie od wybranego wariantu) 35 km lub 130 km należy
przejechać rowerem w limicie czasu dla startujących punktualnie o 8:00 wynoszącym 10 godzin.
Uczestnik może wyruszyć na trasę najpóźniej:
- na Trasie Rodzinnej o godz. 16:00,
- na Trasie Sport nie później niż godz. 10:00.
Wszystkich startujących obowiązuje taki sam czas zamknięcia mety, czyli godz. 18:00,
Udział w Rowerowym Powitaniu Wiosny 2018 wymaga dobrej zaprawy w turystyce rowerowej oraz
znajomości przepisów ruchu drogowego. Uczestnikiem imprezy może być każda osoba, która
ukończyła 18 lat, posiada dobry stan zdrowia oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań

do jazdy rowerem. Osoby do lat 15-u startują z rodzicem, bądź opiekunem. Uczestnicy pokonują
wybraną trasę indywidualnie lub w grupach.
Zgłoszenia przyjmuje CKiS, ul. Racławicka 10 w Miechowie lub tel. (41) 383-13-31, e-mail:
mdkmiechow@tlen.pl lub GOK w Kozłowie, Kozłów 213 tel. (41) 384-10-72, e-mail: 1gok@gazeta.pl.
Do zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, nr PESEL oraz nr tel. kontaktowego.
Od uczestników pobiera się opłatę startową:
- Trasa Rodzinna – 10 zł/osoby,
- Trasa Sport – 30 zł/osoby.
Zwolnieni z opłaty startowej są uczestnicy, którzy w dniu startu nie ukończyli 18 r. ż., Członkowie
Miechowskiej Sekcji Rowerowej, pracownicy CKiS w Miechowie oraz GOK w Kozłowie (bez względu
na wybór wariantu Trasy).
Zapisy po 15 marca oznaczają brak ubezpieczenia dla startującego.

6. Nagrody i świadczenia:
Wszyscy, którzy w przedziale czasowym od godz. 8:00 do 18:00, udokumentują pieczątką dotarcie do
Punktu Kontrolnego i wrócą do miejsca startu otrzymają pamiątkowy Certyfikat Uczestnictwa.
Organizator dopuszcza możliwość rozlosowania drobnych upominków rzeczowych wśród
startujących, co jest uzależnione od hojności darczyńców i sponsorów.
Punktacja:
Obowiązuje 1 pkt za każdy km, z tym, że:
uczestnik, który nie potwierdzi dotarcia do Punktu Kontrolnego 0 pkt
uczestnik Trasy Rodzinnej, który dotrze do Punktu Kontrolnego otrzymuje 18 pkt + 17 punktów za
dotarcie do mety (razem 35 pkt)
uczestnik Trasy Sportowej, który dotrze do Punktu Kontrolnego otrzymuje 64 pkt + 66 pkt za dotarcie
do mety (razem 130 pkt) lub + 17 pkt za zmianę wariantu Trasy (razem 81 pkt)

7. Obowiązki uczestników:
- Posiadanie sprawnych rowerów sportowo-turystycznych z oświetleniem
- Posiadanie kasku sztywnego
- Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, przeciwpożarowych, ochrony przyrody
- Stosowanie się do postanowień Organizatorów

8. Postanowienia końcowe
- Nie prowadzi się pomiaru czasu przejazdu, ani klasyfikacji za zajęte miejsca
- Nie przewiduje się specjalnych nagród dla najszybszych
- Trasa Rodzinna nie jest wytyczona i może biec drogami asfaltowymi, szutrowymi lub leśnymi
- Trasa Sportowa jest wyznaczona i biegnie drogami asfaltowymi
- Uczestnicy biorą udział na własne ryzyko, a Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za
zdarzenia losowe zaistniałe podczas trwania Rajdu
- Rowerowe Powitanie Wiosny 2018 odbywa się bez względu na warunki pogodowe
- Osoby, którym udowodni się jazdę innym środkiem lokomocji, niż rower, zostaną
zdyskwalifikowane
- Osoby, które spóźnią się na metę, czyli nie ukończą dystansu do godz. 18:00, nie zostaną
sklasyfikowane, podobnie osoby, które dojadą do mety, ale nie udokumentują pieczątką dotarcie do
Punktu Kontrolnego
- W razie potrzeby uczestnicy zapewniają sobie transport powrotny we własnym zakresie
- Zaleca się posiadanie sprawnego roweru, kasku sztywnego, zapasowej dętki, pompki, minimum
jednego bidonu, telefonu komórkowego, mile widziana kurtka odblaskowa koloru żółtego
- Uczestnicy mogą korzystać z pobliskich sklepów w celu dokonania potrzebnych zakupów
- Uczestnicy do 15 r. ż. nie mogą startować bez zgody rodziców, bądź prawnych opiekunów
- Zgłoszeni po 15 marca ubezpieczają się we własnym zakresie
- Uczestnictwo punktowane jest zgodnie z zasadami Pucharu Miechowa 2018
- Interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów i jest ostateczna

