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   Regulamin rajdu rowerowego                            
 „ 205 km na 205. rocznicę urodzin Bł. Edmunda Bojanowskiego” 

 PIASKI, 2 czerwca 2019r 

1. Cel 

Popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnej formy wypoczynku, promocja szlaków rowerowych  

w powiecie gostyńskim oraz promocja 205. rocznicy urodzin Bł. Edmunda Bojanowskiego. 

 

2. Miejsce i termin 

     1. Start i meta – teren Zespołu Szkół w Piaskach (Piaski, ul. Drzęczewska 9) 

     2. Trasa rajdu – teren powiatu gostyńskiego – 2 okrążenia po ok. 102 km prowadzona drogami   

powiatu gostyńskiego 

     3. Rozpoczęcie w dnia 2 czerwca 2019r. w godz. 7.00. 

3. Organizator 

1. Towarzystwo Rowerowe Piaski im. Bł. Edmunda Bojanowskiego. 

2. Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna”. 

3. Powiat Gostyński. 

4. Gmina Piaski. 

4. Program 

Rowerzyści przejadą 205 km drogami powiatu gostyńskiego w celu upamiętnienia 203. rocznicy 
urodzin Bł. Edmunda Bojanowskiego, patrona Towarzystwa Rowerowego Piaski. Na ok. 100. km 
przewidziany jest bufet pod Zespołem Szkół w Piaskach (Piaski, ul. Drzęczewska 9). Po przejechaniu 
ok. 202 km rowerzyści zrobią sobie pamiątkowe zdjęcie na Rynku w Piaskach przy pomniku  
Bł. E. Bojanowskiego 
 
      1. Wyjazd uczestników na 205 km trasę  - 7.00 

      2. Zakończenie imprezy – 16.00 

 

5. Warunki uczestnictwa – dystans 205 km 

1. Uczestnikiem rajdu może być osoba pełnoletnia, która zapozna się 

z regulaminem – wyruszenie na trasę jest jednoznaczne z faktem zapoznania się z jego treścią. 

2. Uczestnikiem rajdu może być osoba, która dokona rejestracji na stronie internetowej 

www.trpiaski.pl. Uczestnicy zapisani internetowo biorą udział  

w losowaniu nagrody - roweru. 
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3. Uczestnicy rajdu muszą podporządkować się decyzjom Organizatorów oraz respektować 

uwagi patroli Policji oraz obsługi. 

4. Rajd rowerowy nie jest wyścigiem. Nie będzie prowadzona klasyfikacja rajdu. Średnia 

prędkość przejazdu na dystansie 205 km szacowana jest na 30 km/h. 

5. Limit osób – 50. 

6. OBOWIĄZKOWY KASK ROWEROWY 

7. Zakaz używania przystawek czasowych ( LEMONDKA ) oraz rowerów czasowych 

5. Organizatorzy zapewniają –  205 km 

1.  Bezpłatny udział w rajdzie. 

2. Zabezpieczenie rajdu przez członków TRPiaski oraz Wolnych Jeźdźców Piaski. 

3. Opiekę medyczną na terenie Zespołu Szkół w Piaskach. 

4. Posiłek regeneracyjny w trakcie rajdu oraz po jego zakończeniu. 

5. Napoje. 

6. Okolicznościowy medal. 

7. Ubezpieczenie. 

8. Wspaniałą atmosferę. 

6. Zasady bezpieczeństwa – 205km 

1. Udział w rajdzie odbywa się w ruchu ulicznym, uczestnicy zobowiązują się do bezwzględnego 

przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 

2. Uczestnicy poruszają się prawą stroną jezdni, w odległości 30-50 cm od krawędzi drogi. Jadąc 

w grupie, należy zachować bezpieczną odległość między rowerami. 

3. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. 

4. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie. 

5. Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, szczególnie podczas przejazdu 

przez skrzyżowanie. 

6. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, 

a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania. 

7. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z ręki, zdejmować stóp z pedałów. 

8. Na postoju nie wolno tarasować drogi. 

9. Należy startować na sprawnym technicznie rowerze. 

10. Prosimy nie zabierać ze sobą szklanych i ostrych przedmiotów. 



 
3 

 

11. Na całej trasie obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia, niszczenia przyrody oraz 

śmiecenia. 

12. Podczas rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz udziału osób pod wpływem alkoholu i innych 

środków odurzających, a także zakaz ich spożywania na trasie rajdu. 

13. Jadąc na rowerze, należy zachować zasady bezpieczeństwa tak, aby nie uszkodzić lub nie 

spowodować urazu innego uczestnika rajdu. 

14. W razie potrzeby należy skontaktować się z organizatorami, obsługą medyczną lub 

porządkową. 

15. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i podporządkować się poleceniom służb 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 

16. Każdy z uczestników startuje na własną odpowiedzialność, jeśli pozwala na to jego stan 

zdrowia. 

7.Postanowienia końcowe 

1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

2. Zobowiązuje się uczestników rajdu do przestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa. 

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania 

regulaminu. Wnioski, zażalenia, reklamacje można składać organizatorowi najpóźniej  

15 minut po zakończeniu imprezy. 

4. Organizator nie odpowiada za szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe powstałe przed,  

w trakcie lub po rajdzie, a także za rzeczy zagubione. 

5. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 

6. Rajd rowerowy nie jest wyścigiem – nie jest prowadzona klasyfikacja końcowa. 


