
Szczegółowy regulamin imprezy, określający zasady zachowania uczestników imprezy 
istotny dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

IX WYŚCIG ROWEROWY
21.05.2016 Chobienia
(Trasy bez atestów)

Cele i założenia  wyścigu rowerowego
• popularyzacja jazdy na rowerze, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej,
• propagowanie zdrowego trybu  życia wśród lokalnej społeczności,
• promocja gminy Rudna,
• wyścig jest imprezą skierowaną do mieszkańców  z terenu Gminy Rudna.

Organizator
Chobieński Ośrodek Kultury

Termin i miejsce

1. Impreza odbędzie się w dniu  21 maja 2016 r. (sobota) w Chobieni
2. Start o godz. 12:00. Koniec imprezy ok. godz. 17.00. Start i meta znajdować się będzie w rynku w Chobieni (koło pałacu)
3. Trasy wyścigu 

Trasa I – kategoria skrzaty (czas ok. 15 min)
START - objazd Rynku w  m. Chobienia x 1
Trasa II – kategoria krasnale (czas ok. 30 min)
START - objazd Rynku w  m. Chobienia x 2
Trasa III  – kategoria młodziki- ok. 4 km (czas ok. 30 min)
START – Rynek (koło pałacu), ul. Partyzantów, ul. Nadrzeczna, ul. Nadodrzańska, ul. Laskowa, koło domu p. Ogorzelec 
wjazd na drogę polną – lasem prostopadle do ul. Ścinawskiej i Laskowej, wjazd na ul Ścinawską dalej ul. Głogowską (droga 
292 - objazd parku), ul. Wolności,  Rynek – META,
Trasa IV – kategoria juniorzy – ok. 7 km (czas ok. 40 min)
START – Rynek (koło pałacu), ul. Partyzantów, ul. Nadrzeczna, ul. Nadodrzańska, ul. Laskowa, koło domu p. Edelman wjazd 
na drogę polną w kierunku Naroczyc, dalej trasą Naroczyce – Chobienia ul. Ścinawską i ul. Głogowską (droga 292 - objazd 
parku), ul. Wolności,  Rynek – META.

     Trasa V – kategoria seniorzy – ok. 8 km (czas ok. 40 min)
START – Rynek (koło pałacu), ul. Partyzantów, ul. Nadrzeczna, ul. Nadodrzańska, ul. Laskowa, koło domu p. Kołodziej wjazd na
drogę polną w kierunku Naroczyc, dalej trasą Naroczyce – Chobienia ul. Ścinawską i ul. Głogowską (droga 292 - objazd parku), 
ul. Wolności,  Rynek – META.

4. Odcinki wyścigu rowerowego prowadzone drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez funkcjonariuszy nw. służb i 
odbędą się przy częściowym i czasowym ograniczeniu ruchu drogowego. Mimo wszystko, wszyscy uczestnicy  wyścigu 
rowerowego zobowiązani będą do zachowania szczególnej ostrożności, a także stosowania się do poleceń osób 
z obsługi technicznej wyścigu, Policji, Straży Pożarnej.

5. Uczestnicy wyścigu są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
6. Trasa będzie oznaczona na skrzyżowaniach dróg.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia
1. W wyścigu mogą brać udział wszyscy chętni z terenu Gminy Rudna, nie mający przeciwwskazań lekarskich do udziału w 

dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział na karcie zgłoszenia i zostali wpisani na 
listę startową zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Zgłaszający swój udział w imprezie wypełniają kartę zgłoszenia. Karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej 
www.chok-chobienia.pl oraz w siedzibie Organizatora Wyścigu w Chobieńskim Ośrodku Kultury.

3. Karty zgłoszenia należy dostarczyć Organizatorowi do dnia 19 maja 2016 r  .
4. Za osobę  zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała/ przekazała formularz zgłoszenia oraz dokonała opłaty 

startowej.
5. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w 

wyścigu raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. 
1. W wyścigu mogą brać udział dzieci, które nie ukończyły 18 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, 

przynależności klubowej z terenu Gminy Rudna.
2. Zgłoszenia osób nieletnich powinny zostać podpisane przez rodzica /prawnego opiekuna.
3. Do wyścigu dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane własnoręcznie, oświadczenie o zdolności do 

udziału w biegu według wzoru ustalonego przez Organizatora.
7. Ustala się następujące kategorie wiekowe startujących:

Skrzaty .................................. do - 5 lat
Krasnale I.................................6 – 7 lat
Krasnale II ...............................8 – 9 lat
Młodziki ............................... 10 – 13 lat
Juniorzy .................................14 – 17  lat
Seniorzy .................................18- i powyżej 
Kategorie wiekowe mogą ulec zmianie w zależności od liczby i wieku zgłoszonych uczestników.

http://www.chok-chobienia.pl/


8. Uczestnicy startują na własnych, sprawnych, technicznie rowerach. Każdy ze startujących powinien posiadać kask 
ochronny (organizatorzy dysponują 20 kaskami ochronnymi, które mogą udostępnić startującym).

Nagrody
1. W ramach pakietu startowego każdy uczestnik wyścigu otrzyma pamiątkową  koszulkę.
2. Dla 3 najlepszych zawodników przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
3. W zależności od zaangażowania sponsorów istnieje możliwość ustanowienia dodatkowych nagród. 
4. Po wyścigu nastąpi udekorowanie zwycięzców oraz losowanie nagród rzeczowych.

Zasady finansowania 
1. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy w tym z opłat startowych wnoszonych przez 

uczestników oraz ewentualnych darowizn;
2. Uczestnicy wyścigu wpłacają u Organizatora opłatę startową w wysokości 5,00 zł do 19.05.2016r.
3. Wszyscy uczestnicy spoza Chobieni przyjeżdżają na własny koszt lub organizacji delegującej.

Postanowienia końcowe
1. Wyścig może zostać odwołany i przesunięty na inny termin ze względu na pogodę.
2. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas całego wyścigu rowerowego.
3. W przypadku stwierdzonego faktu skrócenia trasy wyścigu przez danego uczestnika, zostanie on zdyskwalifikowany. 
4. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy, namioty, toalety w Ośrodku Kultury w Chobieni. 
5. Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy. 
6. Protesty rozstrzyga Organizator Wyścigu- decyzje Organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane bezpośrednio

po wyścigu.
7. Po wyścigu dla każdego uczestnika przewidziany jest posiłek regeneracyjny.
8. Wszyscy uczestnicy wyścigu biorą udział na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do 

organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych wyścigu zdjęć wykonanych podczas 

imprezy. 
10. Regulamin może ulec zmianie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

Informacji dot. Wyścigu udzielają pracownicy CHOK: Irena Żyła, Dorota Kawalec 
w godz. pracy CHOK: 12.00-20.00

 tel. 076 8439- 519, 8439-509, e-mail kontaktowy: chok-chobienia@wp.pl 

http://chok-chobienia.weebly.com/
https://www.facebook.com/chobienski.osrodek.kultury/

http://chok-chobienia.weebly.com/
mailto:chok-chobienia@wp.pl
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