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Regulamin Rodzinnego Rajdu na Orientację 
w ramach 1 Festiwalu Rowerowego    

  
 
TERMIN I MIEJSCE RAJDU: 
Rodzinny Rajd na Orientację zwany dalej Rajdem odbędzie się w dniu 20 maja 2017 r. na terenie 
Klubu Sportowego „Stal” Grudziądz, ul. Sportowców 3, 86-300 Grudziądz. 
Terenem rozgrywania zawodów będzie obszar Lasu Rudnickiego. 
 
CELE IMPREZY: 

 popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku, 
 pokazanie Lasu Rudnickiego jako centrum aktywnego wypoczynku mieszkańców Grudziądza, 
 wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników, 
 propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji, 
 praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą. 

 
TRASA: 
10 km (głównie leśne drogi gruntowe i ścieżki) 
 
HARMONOGRAM IMPREZY: 
20 maja (sobota): 
 12.00 – 13:30 - rejestracja uczestników w Bazie Rajdu, 
 14:00 – Rozpoczęcie rywalizacji drużyn (limit czasu 2 godziny), 
 16.30 Podsumowanie i ogłoszenie wyników rajdu, 

 
PUNKTY KONTROLNE: 
 W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone biało – czerwonymi lampionami, 
 O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed 

startem, 
 Na trasie zlokalizowanych będzie 10 PK, 
 Do części lampionów dołączone będą pytania z zakresu znajomości Grudziądza i jego okolic, 
 Swoją obecność na PK uczestnik powinien potwierdzić wpisując kod z lampiona w 

odpowiednie miejsca na karcie startowej, za pomocą dołączonej kredki, 
 W przypadku braku lampionu należy udokumentować fakt przybycia na miejsce PK zdjęciem 

miejsca, w którym powinien znajdować się PK. 
 
ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW: 
 Aby zostać sklasyfikowanym w zawodach, należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden 

PK, 
 Za każdy prawidłowo potwierdzony PK drużyna otrzyma 3 punkty, 
 Za każdą prawidłową odpowiedź, udzieloną na pytanie dołączone do lampionu w PK, drużyna 

otrzyma 1 punkt, a w przypadku pytań z podpunktami 1-2 punkty,  
 Za prawidłowe przypisanie zamieszczonego na mapie zdjęcia do PK, uczestnik otrzymuje  

1 punkt, 
 Zwycięzcami zostaną drużyny, które zdobędą najwięcej punktów, mieszcząc się w zakładanym 

limicie czasu (2 godziny), 
 Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie 

zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub  
dotrą na metę po upływie wyznaczonych 2 godzin, 

 Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z 
jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora. 
 

 
 
 

Komentarz [LU1]: Szczegół , ale 
zmniejszyłam czcionkę, co na 2 stronach 
się mieści 
Przy wypunktowaniu , na końcach raz sa 
średniki raz przecinki – może to 
ujednolicić? 

Komentarz [LU2]: Z endo wychodzi , 
że na 9,2 km to 4 km to asfalty 

Komentarz [LU3]: Może do 13:50 ?  

Komentarz [u4R3]: w sumie można, 
ale czy damy się potem radę ogarnąć? 

Komentarz [LU5]: Może 16:50 , 
cholera wie ile drużyn będzie 

Komentarz [u6R5]: To może zapisać, 
że około? Też nie wiadomo, ile czasu 
zajmie nam sprawdzanie odpowiedzi i 
zliczanie punktów. 

Komentarz [LU7]: Za wszystko 1 punkt 
? może za pytania i za kody zróżnicować 
punkty?  

Komentarz [u8R7]: Trzeba by to 
obgadać jutro i jak coś ustalimy, 
opublikować regulamin. 

Komentarz [LU9]: Po upływie 2 godz. 
Czy przed upływem 2 godz. ? 
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WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH: 
 Złożenie poprawnie wypełnionej i podpisanej przez pełnoletniego członka drużyny KARTY 

ZGŁOSZENIOWEJ DRUŻYNY (do pobrania na stronie 
www.rowerowygrudziadz.pl/1fr_rrno_zgloszenie.pdf lub dostępne w biurze zawodów), 

 W zawodach mogą wziąć udział drużyny składające się z 2-5 uczestników, 
 Wiek członków drużyny jest dowolny, pod warunkiem, że jeden z nich jest pełnoletni – opiekun 

drużyny, 
 Udział w zawodach jest bezpłatny. 

 
ŚWIADCZENIA: 
 zabezpieczenie medyczne, 
 karta startowa i mapa, 

 
NAGRODY: 
 Nagrody dla najlepszych drużyn w postaci voucherów na zakupy, 
 Udział w losowaniu roweru, 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy 

zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, 
 Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność,  
 Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku 

przez media i sponsorów, 


