
ZAPRASZAMY NA II WYŚCIG- Rajd MTB 29.02.2020 godz.11.00 do Gorzycy k. 

Międzyrzecza. 

Regulamin Wyścigu o Puchar Wójta Gminy Bledzew Małgorzaty Musiałowskiej 

pod hasłem „Po zdrowie dla Karolka”. 

I. Cel wyścigu - rajdu:  

- zbiórka środków pieniężnych dla chorego na nowotwór ucznia SP Templewo KAROLA 

KUSZ. 

- propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu 

życia, 

- propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży, 

- propagowanie jazdy na rowerze jako formy aktywności fizycznej. 

II. Organizator: 

- ANDRZEJ MUSIALSKI, ADAM BOJKO, TADEUSZ JASIONEK, MAŁGORZATA 

MUSIAŁOWSKA, MAREK JAROS. 

Współorganizatorzy: 

Urząd Gminy w Bledzewie 

- Starostwo Powiatowe w Międyrzeczu 

- Lubuski Związek Kolarski 

-Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu 

- OSP w Bledzewie i OSP w Templewie, OSP w Gorzycy ,OSP Ppowo, OSP Nowa Wieś, 

OSP Osiecko, OSP Sokola Dąbrowa. 

- Parafia Rzymsko Katolicka w Bledzewie ks. Proboszcz Artur Adamczak i ks. wikariusz 

Marcin Krzyżanowski 

- Nadleśnictwo Międzyrzecz 

- Agroturystyka „MAYA w Gorzycy 

- AUTO JAREX – Jarosław Śliwiński 

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu  

-Rowerzyści Gminy Bledzew „ R-Bajk Team -Obra Bajk Bledzew” 

- MEDIADO Dominik NYGA 

III. Termin rajdu: 29 luty 2020 roku (sobota). 

IV. Trasa wyścigu: 

- Rozpoczęcie godz. 11.00 start wyścigu, Gorzyca-Gospodarstwo AGROTURYSTYCZNE 

MAYA. Trasa: Gorzyca-jezioro Cise Bledzew- Chycina – Meta : Gorzyca Agroturystyka 

Maya. 

Trasa rajdu: godz.11.10 start ostry wyścigu – rajdu z Gorzyca teren Gospodarstwa 

Agroturystycznego "MAYA"- Meta : Gorzyca Agroturystyka Maya. 

V. Zgłoszenia i koszt uczestnictwa: 

- Zgłoszenia i wydawanie numerów startowych na terenie Gospodarstwa Agroturystyczne 

MAYA w Gorzycy od godz. 8.30 -10.45- proszę zabrać agrafki. 

- udział indywidualny 50,00 zł 

- można będzie dokonywać także dobrowolnych wpłat bez limitu dla osób chcących wspomóc 

naszą akcję charytatywną bez obowiązku startu w wyścigu. 

VI. Warunki uczestnictwa w rajdzie – wyścigu: 

1. Wyścig-Rajd ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych osób, 

2. Przed wyścigiem- rajdem należy zadbać o stan techniczny swojego roweru. 

3. W wyścigu- rajd mogą brać udział osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i nie mają 

przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów wyczynowych i amatorskich. 

Dopuszcza się stert osób niepełnoletnich lecz wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub 

opiekunów. 

3.Uczestnicy wyścigu- rajdu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu wyścigu MTB w 



Gorzycy oraz przepisów PZKOL. 

4. Długość trasy wyścigu-rajdu około 34 km tj. 2 rundy po 17 km. 

5. Wyścig – rajd odbędzie się ze startu wspólnego dla wszystkich kategorii. 

VII. Nagrody: 

- Nastąpi podział na 4 kategorie wiekowe w zależności od ilości startujących zawodników i 

zawodniczek poszczególnych kategoriach wiekowych i w każdej kategorii dla pierwszej trójki 

puchary wójta gminy Bledzew Małgorzaty Musiałowskiej. 

- nagroda specjalna dla zwycięzcy OPEN. 

- ponadto nastąpi losowanie nagród dla wszystkich uczestników wyścigu-rajdu na zasadzie 

teletom boli. 

VIII. Uczestnicy wyścigu- rajdu zobowiązani są do: 

1. Przestrzegania regulaminu wyścigu - rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się 

decyzjom kierownictwa rajdu. 

2. Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest 

gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. 

3. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez 

uczestników wyścigu-rajdu. 

4. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego. 

5. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. 

13. Przed wyruszeniem należy omówić trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc 

niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia, zaplanować bezpieczne miejsca postoju na 

odpoczynek i posiłek. 

14. Nieprzestrzeganie regulaminu wyścigu - rajdu powoduje wykluczenie z wyścigu - rajdu. 

IX. Informacje dodatkowe: 

1. Wyścig -Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy 

muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników. 

3. Długość trasy wyścigu- rajdu około 2 x 17 km=34 km. 

4. Uczestnicy wyścigu- rajdu będą objęci ubezpieczeniem ogólnym od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

5. Trasa wyścigu będzie oznaczona. 

6. Wszyscy uczestnicy otrzymają posiłek: 

- na mecie wyścigu- rajdu – ciepły posiłek i słodkie co nieco . 

7. Na mecie wyścigu- rajdu wszyscy uczestnicy będą brali udział w losowaniu nagród: 

X. Postanowienia końcowe 

1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych 

osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe zawodników tylko dla celów wyścigu - 

rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Zawodnik zgłaszając się zgadza się na 

wykorzystanie jego danych osobowych do celów wyścigu- rajdu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez uczestników. 

3. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. 

4. Wyścig- Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu 

planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu 

6. Organizatorzy wyścigu-rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody 

wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich 

Sędzia główny zawodów -Zbigniew KOLIS 

Komentator zawodów - Redaktor Piotr Kurek  
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