REGULAMIN

TOUR DE PODKARPACIE 2018
ORGANIZATORZY - ROWERYRZESZÓW.PL
KOMITET ORGANIZACYJNY
RAFAŁ GRELA - Kierownik
TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM RAJDU
TOUR DE PODKARPACIE “123 km” odbędzie się w dniu 29 września 2018

PROGRAM
29 września 2018 / sobota/
7.45 uroczyste otwarcie zawodów
Godz. 8.10 START “123 km”
Godz. 14.30 przyjazd pierwszych zawodników z dystansu “123 km”, wręczenie medali
Godz. 17.00 zamknięcie imprezy.

CEL RAJDU
1.popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej
2.sprawdzian wytrzymałości w długodystansowej jeździe na rowerze
3.promocja miejscowości oraz terenów wschodniej Polski przez które przebiega trasa rajdu
4.marketing i promocja sponsorów oraz organizatorów punktów kontrolnych

TRASA I ORGANIZACJA PRZEBIEGU ZAWODÓW
Trasa rajdu “Tour de Podkarpacie” dostępna w formacie gpx pod adresem Trasa rajdu

Stowarzyszenie Rowery.Rzeszow.pl
ul. Boruty-Spiechowicza 13/2
35-224 Rzeszów

tel. 661 036 797
kontakt@rowery.rzeszow.pl
www.rowery.rzeszow.pl

KRS: 0000279838
NIP:
813-35-12-068
REGON: 180234103

jak również na stronie internetowej Traseo
Na starcie uczestnicy zostaną podzieleni na grupy max po 15 uczestników. Poszczególne
grupy startują w odstępach co 3 minuty.

PPK – 00 km START, Fontanna Bulwary nad Wisłokiem w Rzeszowie
P 1 – 16 km -Zgłobień (Jest to miejscowość rodzinna muzyka Tadeusza Nalepy)
P 2 – 40 km – Wielopole Skrzyńskie (Jest to miejscowość rodzinna Tadeusza Kantora –
polskiego malarza i reżysera)
P 3 – 52 km – Wiśniowa (Miejscowość w której rośnie dąb Józef, znajdujący się na banknocie
100 złotowym emitowanym w 1932 i w 1934 roku )
P 4 –57 km – Stępina (Miejscowość (tunel kolejowy) w której doszło do spotkania Hitlera z
Benito Mussolinimw 1941 roku)
P 5 –72 km – Frysztak (Wypożyczalnia kajaków Frysztak) ognisko z kiełbaską
P 6 – 123 km – Rzeszów ciepły posiłek i toaleta,
P 7 - 128 km, META - rozdanie medali na stoisku stowarzyszenia Rowery, podczas
obchodów 70-lecia komunikacji publicznej w Rzeszowie.
Opis trasy z mapką wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi uczestnicy zawodów
otrzymają na odprawie technicznej.
Uczestnik zawodów, który przerywa rajd z ważnych powodów ma obowiązek powiadomić
organizatora. Należy podać miejsce, czas i przyczynę wycofania się z zawodów. Istnieje
możliwość przywiezienia uczestnika z trasy wraz z rowerem jednak odbędzie się to po
zakończeniu rajdu około godziny 19.00 i będzie obarczone dodatkową opłatą w wysokości 30
pln
UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE
Do udziału zostaną dopuszczeni uczestnicy, którzy ukończyli 18 rok życia lub niepełnoletni
wraz z opiekunami wszyscy wyruszają na własną odpowiedzialność. Obowiązuje podpisanie
oświadczenia o starcie na zasadach Prawa o Ruchu Drogowym

Obowiązkowe wyposażenie:
-kask sztywny,
-sprawny rower, wyposażony w oświetlenie przednie i tylne, zapasową dętkę, pompkę
-dokument tożsamości
-telefon komórkowy / numer podany w zgłoszeniu/
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
pakiet startowy
Wsparcie żywieniowe oraz napoje na punktach kontrolnych: owoce, napoje zimne szczegóły
na odprawie technicznej
-

jeden ciepły posiłek i napoje na trasie dystansu
ciepły posiłek, WC na mecie
koszulkę techniczną
mapę trasy w formie papierowej
elektroniczną mapę do urządzeń GPS / do pobrania ze strony zawodów/
pamiątkowy medal za ukończenie imprezy,
numer startowy na plecy zawodnika,
upominki od sponsorów / w miarę możliwości/

WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonać poprzez internet podając dane zawarte w formularzu
zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej www.rowery.rzeszow.pl
oraz na adres organizatora: kontakt@rowery.rzeszow.pl
Opłatę startową w wysokości 80 zł, należy wpłacić do 21 września 2018.
Lista startowa zostanie zamknięta w dniu 26 września 2018
Nazwa i numer rachunku dla wpłat startowego: Stowarzyszenie Rowery.Rzeszow.pl
81 1750 0012 0000 0000 4076 8327

W przypadku rezygnacji ze startu w rajdzie do dnia 21 września 2018 organizator
zwraca kwotę startowego. Po tej dacie startowe nie będzie zwracane.
RUCH DROGOWY
Rajd będzie przeprowadzany przy otwartym ruchu pojazdów, zgodnie z zasadami Kodeksu
Drogowego.
W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych
zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania
przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce.
Uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość
wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg imprezy jest: Rafał Grela, Tel. 502 203 892.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę (załamanie pogody tj. 5° C, lub ulewne opady od
piątku) mogą spowodować zmianę terminu
2. Uczestnicy mogą uzupełniać napoje i żywność na kilku punktach kontrolnych oraz w
napotkanych po drodze punktach handlowych.
3. Za stan techniczny roweru odpowiedzialność ponosi uczestnik rajdu.
4. Uczestnik który nie stawi się na STARCIE lub zrezygnuje ze startu w rajdzie traci prawo
do zwrotu wpisowego oraz medalu okolicznościowego.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu na rajd oraz
powrotu do domu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestnika rajdu
osobom trzecim lub innym uczestnikom rajdu
8.Każdy uczestnik zawodów bierze udział na własną odpowiedzialność.
9. Uczestnik rajdu w wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniowa do zawodów akceptuje
warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych
osobowych w bazie danych organizatora oraz dla celów marketingowych imprezy. Zezwala

także na zamieszczanie swojego wizerunku oraz imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz
miejscowości zamieszkania na stronie internetowej organizatora ( zgodnie z Ustawą z dn.
27.08.1997r. O Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 Nr 101 poz.926) oraz na
otrzymywanie informacji drogą elektroniczna zgodnie z Ustawa z dnia 18.07,2002 (Dz. U.
2002r. Nr144,poz. 1204).
10. Każdego uczestnika rajdu obowiązuje znajomość regulaminu rajdu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Rafał Grela, tel. 502 203 892 w godzinach -17:00
– 21:00, 
r.grela@rowery.rzeszow.pl

