
XXXVIII Mlodziezowy Rajd Kolarski
Rachowice. 22 -23 kwietnia 2006 r.

Regulaminrajdu

1. Organizator
Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Wladyslawa Huzy w Gliwicach, 44-100 Gliwice,
Rynek 12, tel. 032 231 0576.

2. Cel imprezy
Uczczenie setnej rocznicy powstania PTK, popularyzacja turystyki kolarskiej i
krajoznawstwa oraz przepisów ruchu drogowego wsród mlodziezy szkolnej. Poznanie
zabytków i przyrody Ziemi Gliwickiej. Integracja uczestników.

3. Wpisowe i swiadczenia
Wpisowe na rajd wynosi 2,50 zl dla mlodziezy szkolnej i 3,00 dla doroslych na trasie
dwudniowej, oraz odpowiednio 0,50 zl i 2,00 na trasie jednodniowej. W przypadku nie
przybycia na mete wpisowe nie przepada. Uczestnik, który nie mógl przybyc na mete
otrzyma wg uznania organizatora zwrot wpisowego lub plakietke.

W ramach wpisowego kazdy uczestnik otrzyma plakietke rajdowa, a na trasie dwudniowej
dodatkowo nocleg w warunkach turystycznych oraz herbate wieczorem i rano.

4. Warunki uczestnictwa i zgloszenia
W rajdzie moga wziac udzial:
na trasie dwudniowej - wylacznie druzyny skladajace sie z mlodziezy szkolnej pod opieka
nauczycieli lub przodowników turystyki kolarskiej, zgloszone przez szkoly i PTTK. Liczba

miejsc na trasie dwudniowej ograniczona. O przyjeciu decyduje kolejnosc zgloszen.

Druzyny otrzymaja potwierdzenie przyjecia na rajd ze wskazaniem miejsca noclegu.

na trasie jednodniowej -mlodziez szkolna i dorosli bez ograniczen.

W zgloszeniu nalezy podac:

nazwe i adres organizacji zglaszajacej,
imie i nazwisko oraz adres kierownika druzyny,
imienny wykaz uczestników.
wysokosc wpisowego oraz date i sposób wplacenia.
Zgloszenia wraz z wpisowym nalezy skladac w Oddziale PTTK w Gliwicach, Rynek 12,

w terminiedo 11 kwietniana trase dwudniowa,i do 18 kwietniana trase jednodniowa
lub przeslac na adres Klubu z wp/ata wpisowego na konto:
OddzialPTTK Ziemi Gliwickiej, bank BPHGliwice, nr konta:
95106000760000320000285921

z zaznaczeniem "Rajd kolarski-2".

Zgloszenia (lacznie z wpisowym) beda tez przyjmowane
na zebraniach Klubu(we wtorki o godz. 17.00),
na zebraniu RegionalnejRady TurystykiKolarskiejPTTKw Katowicachw dniu 12
kwietnia

oraz na mecie trasy jednodniowej.



Uczestnikom zgloszonym po terminie. organizator nie gwarantuje otrzymania plakietki na

mecie rajdu, natomiast moga ja otrzymac w terminie pózniejszym.

5. Meta rajdu

Meta bedzie czynna w niedziele w Rachowicach k. groty MB (dojazd ulica

prowadzaca do szkoly) w godz. 11.00 - 12.00.

Trasa dwudniowa:

Przyjazd dowolnymi trasami w sobote na nocleg od godz. 16.00.

Kazdy uczestnik musi posiadac spiwór i materac, wlasne wyzywienia (kolacja i

sniadanie), kubek na herbate i inny niezbedny ekwipunek.

W niedziele rano wyjazd na mete do Rachowic.

Trasa jednodniowa: Dojazd na mete w niedziele w Rachowicach trasami dowolnymi lub

wyznaczona ze wspólnym startem o godz. 10.00 z gliwickiego rynku.

Zakonczenie rajdu polaczone z wreczeniem nagród okolo godz. 13.00.

6. Konkursy, wylacznie dla mlodziezy szkolnej

w sobote o godz. 17.00 zawody na orientacje,

wieczorem konkurs krajoznawczy i ze znajomosci przepisów ruchu drogowego,

w niedziele w Rachowicach rowerowy konkurs sprawnosciowy.

- w konkursach moga brac udzial tylko uczniowie szkól podstawowych i srednich

- uczniowie bioracy udzial w konkursach beda podzieleni na grupy wiekowe. w_niektórych

konkursach przewidziano osobne klasyfikacje dla dziewczat.

- zawodnicy startujacy w zawodach na orientacje powinni posiadac przybory do pisania.

Najlepsi uczestnicy konkursów otrzymaja dyplomy i nagrody.

Najlepsze druzyny otrzymaja dyplomy i puchary.

7. Klasyfikacja druzynowa

odrebna dla trasy dwudniowej i jednodniowej wg ilosci zdobytych punktów:

za terminowe zgloszenie druzyny na rajd - 20 pkt,

za kazdego uczestnika - 1 pkt.

za zajete miejsca w konkursach:

I. m. - 6 pkt., II. m. - 5 pkt.. III. m. - 4 pkt.. IV. m. - 3 pkt.. V. m. 2 pkt.. VI. m. - 1 pkt.

Za niewlasciwe zachowanie uczestników na rajdzie (szczególnie podczas noclegu),

brak w druzynie apteczki i reperaturki. druzyna moze otrzymac do 20 punktów karnych.

8. Ogólne warunki uczestnictwa

Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i Karty Turysty.

Organizacja zglaszajaca odpowiada za zachowanie sie swoich uczestników oraz za ich

ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadków w czasie trwania imprezy.

Druzyny szkolne podaja nr polisy ubezpieczeniowej szkoly.
Organizator nie bierze odpowiedzialnosci za wypadki powstale w czasie trwania rajdu

oraz za szkody wynikle w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
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