
RODZINNA ROWEROWA GRA TERENOWA – 18.05.2019r. - BRZESKO 

REGULAMIN  

18 maja 2019  

Gra o charakterze rekreacyjno-turystycznym, mająca na celu ukazania ciekawych i historycznych 

zakątków Gminy Brzesko, a także popularyzację tej formy aktywności, która może być sposobem na 

zwiedzanie.  

1. ORGANIZATOR:  

- JM Sport  

2. OBSŁUGA:  

- JM Sport  

3. CEL ZAWODÓW:  

- popularyzacja gry terenowej oraz jazdy na rowerze jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu  

- zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu, na świeżym powietrzu  

- sprawdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i znajomości miasta  

- ukazania ciekawych i historycznych zakątków Gminy Brzesko,  

3. BIURO GRY, START I META:  

- Biuro gry oraz start i meta będą zlokalizowane na terenie Ranczo Pasja w Brzesku 

 CHARAKTERYSTYKA TRASY  

ok. 15 km - (trasa łatwa, dedykowana całym rodzinom o przeciętnej kondycji i elementarnych 

zdolnościach posługiwaniu się mapą, bez konieczności używania kompasu; ) 

Trasa: trasa przebiega ulicami oraz drogami gruntowymi, leśnymi gminy Brzesko. 

5. KATEGORIE STARTOWE:  

Drużyny rodzinne: minimum 1 osoba dorosła + co najmniej jedno dziecko (wiek dziecka min 7 lat- 

pod warunkiem dobrego przygotowania fizycznego). Wyjątek stanowią dzieci przewożone w 

fotelikach lub przyczepkach rowerowych.   

6. ZGŁOSZENIA :  

- Limit uczestników wynosi 15 grup rodzinnych,  

- Zgłoszenia do gry odbywają się poprzez zapisy w biurze zawodów w dniu odbywania się pikniku- 

Udział w grze terenowej jest bezpłatny, odbywa się w ramach Pikniku Rodzinnego 

- Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w grze wyłącznie w towarzystwie rodzica 

7. OGÓLNE ZASADY ZAWODÓW  

Celem zawodów jest pokonanie rowerem, trasy w limicie czasowym 2,5 godzin. Start wszystkich 

uczestników odbywa się jednocześnie. Wszyscy zawodnicy zmierzają w kierunku mety zaliczając po 

drodze oznaczone na mapie Punkty Kontrolne (PK). Zadaniem uczestników jest zgłoszenie się na 

poszczególnych punktach kontrolnych. Droga pomiędzy kolejnymi punktami jest całkowicie 

dowolna i zależy od zawodników.  



O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje liczba zaliczonych punktów kontrolnych. Przy 

jednakowej liczbie zaliczonych PK decyduje czas przybycia zawodnika na metę do sędziego 

potwierdzającego przybycie. Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu. 

Organizatorzy imprezy na starcie dostarczają mapę z zaznaczonymi PK. Na trasie Biegu kolejność 

zaliczania punktów jest dowolna.  

9. POTWIERDZANIE OBECNOŚCI NA PUNKTACH KONTROLNYCH  

Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest zaznaczenie (odbicie) perforatorem 

odpowiedniego okienka na karcie drużyny.  

10. ŚWIADCZENIA  

W ramach uczestnictwa grupa otrzymuje:  

- Mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi oraz kartę drużyny do odbijania potwierdzeń  

- Dla miejsc I-III przewidziane są nagrody.  

11. SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY  

- Otrzymany w biurze numer startowy powinien być umieszczony w widocznym miejscu.  

- Obowiązuje zasada fair-play.  

- Każdy uczestnik gry musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatorów i służb 

porządkowych.   

- Co najmniej jeden z rodziców należący do zgłoszonej drużyny musi posiadać naładowany telefon.  

- Zalecane jest zabranie ze sobą apteczki pierwszej pomocy. 

- Dzieci zgłoszone do Gry pozostają pod stałą opieką rodziców, którzy odpowiadają za ich 

bezpieczeństwo podczas jej trwania.  

- Uczestnicy (Rodzic, Rodzice zgłaszający drużynę do gry) oznajmiają, że zarówno oni jak i ich dzieci 

zgłoszone do gry nie wykazują zdrowotnych przeciwskazań do udziału w tego typu aktywności 

fizycznej. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu biegu i 

przepisów prawa.  

- Wszyscy uczestnicy gry zobowiązani są do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego.  

- Limit czasu gry wynosi 2,5 godziny. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani. Drużyna 

powinna zgłosić się na metę przed upływem limitu czasu.  

- Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.  

- Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych 

roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania gry.  

- Wskazane jest ubezpieczenie się zawodnika na własny koszt od następstw nieszczęśliwych 

wypadków.  

- Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem gry i jest zobowiązany do jego 

przestrzegania.  

- Pobranie mapy i karty gry przez grupę jest równoznaczne z akceptacją regulaminu gry.  

 



ZABRANIA SIĘ:  

- Korzystania z jakiegokolwiek środka transportu oprócz roweru.  

- Korzystania z pomocy osób trzecich  

- Zakłócania porządku publicznego  

- Korzystania z mapy innej niż otrzymana od Organizatora.  

- Pokonywania trasy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  

- Utrudnianie poruszanie się innym uczestnikom, wprowadzanie ich w błąd, a w szczególności 

niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów kontrolnych oraz zabieranie i niszczenie przyrządów 

do potwierdzania obecności na PK.  

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE:  

- Kask  

- Sprawny rower 

- Zalecana apteczka pierwszej pomocy 

12. PROGRAM 

10:00 – otwarcie biura gry,  

10:30 -  start uczestników  

UWAGA:  

- na 15 minut przed startem: odprawa techniczna trasy  

- na 5 minut przed startem: wydanie map trasy 

13. MAPY  

- Całą trasę uczestnicy pokonują przy użyciu map przygotowanych przez Organizatorów.  

- Na mapie punkty kontrolne zaznaczone są okręgami. W terenie punkty oznaczone zostaną biało 

czerwonymi lampionami.  

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

- Podczas gry zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte agrafkami w widocznym 

miejscu (jedna osoba z drużyny). 

- Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych 

roszczeń w stosunku do organizatorów i współorganizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych 

podczas trwania gry.  

- Dzieci zgłoszone do Gry pozostają pod stałą opieką rodziców  

- Pomiar czasu zostanie przeprowadzony ręcznie.  

- Uczestnicy gry nie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków.  

- Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.  

- Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.  

- Uczestnik gry, akceptując niniejszy regulamin oraz biorąc udział w biegu, wyraża zgodę na 

publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach promocyjnych 



organizatora,  jak również wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby 

organizacji zawodów.  

- Wszystkie sprawy nie określone niniejszym regulaminem rozstrzygane będą w porozumieniu z 

zainteresowanymi zawodnikami w duchu uczciwej, sportowej rywalizacji na podstawie niniejszego 

regulaminu i ogólnie przyjętych zwyczajowych zasadach obowiązujących w podobnych zawodach 

sportowych.  

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerami telefonów 602189594, 694209879. 


