
REGULAMIN VII EDYCJI 

„GOSTYNIN BIKE TOUR” 
 

Prawo do startu mają zawodnicy NIE POSIĄDAJĄCY licencji Polskiego Związku Kolarskiego  

( nie dotyczy kat. Masters i Cyklosport ). 

 

1. Cel wyścigu Gostynin Bike Tour 

• kontynuacja zainaugurowanego w 2011 roku Miejskiego Wyścigu Rowerowego, 

• popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej, 

• promowanie lokalnych szlaków turystycznych, 

• zachęcanie do zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji, 

• integracja miłośników jazdy na rowerze, 

• połączenie sportowej rywalizacji z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem. 

 

2. Nazwa imprezy 

Gostynin Bike Tour 2017 

 

3. Organizator 

Kasia Pakulska / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie 

Ul. Sportowa 1 

09-500 Gostynin 

Koordynator wyścigu: Wiesław Adamski 

 

4. Data i miejsce startu 

 

24 września (niedziela) 2017 r. – Parking Gostynin Dybanka 

 

5. Warunki uczestnictwa 

Uczestnikiem wyścigu rowerowego może być osoba, która spełni następujące warunki: 

 Dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów w dniu zawodów poprzez wypełnienie karty 

zgłoszeniowej. 

 Każdy pełnoletni uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. 

 Za niepełnoletnich uczestników odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 

 Każdy uczestnik wyścigu rowerowego startuje na własnym, sprawnym rowerze i jest zobowiązany do jazdy w 

kasku sztywnym. 

6. Opłaty wpisowe 

BRAK 

 

7. Świadczenia dla zawodników 

• przejazd oznakowaną trasą, 

• zabezpieczenie medyczne, 

• słodki bufet, woda, owoce na mecie, 

• posiłek regeneracyjny, 

• puchary, medale, nagrody finansowe i rzeczowe dla najlepszych zawodników. 

 

 

8. Program zawodów 

Godz. 9.00-12.00 – zapisy w biurze zawodów 

Godz. 10.00 – start dzieci szkół podstawowych klas I-III (ok. 1 km) 



Godz. 10.30 – start dzieci szkół podstawowych klasy IV-VI (ok. 1.5 km) 

Godz. 11.00 – start młodzieży ze szkół gimnazjalnych (1 runda 3.5 km) 

Godz. 11:35 – start Biegu Przyjaźni i Biegu "z kijkami " (2.5 km) 

Godz. 12.15 – start zawodników w kategorii AREALAMP Elita Mężczyzn (4x3.5 km) 

Godz. 12.15 – start zawodników w kategorii ADALIGHT-AREALAMP Masters (4x3.5km) 

Godz. 12.16 - start zawodniczek w kategorii ADALIGHT Elita Kobiet (2x3.5 km) 

Godz. 13.00 – zakończenie zawodów, dekoracje 

 

 

9. Kategorie wiekowe i dystanse 

1. Dzieci Szkół Podstawowych klas I-III i młodsze : ok. 1 km 

2. Młodzież Szkół Podstawowych klas IV-VI : ok. 1.5 km 

3. Młodzież Szkół Gimnazjalnych : ok. 3,5 km (1 runda) 

4. Bieg Przyjaźni i Bieg „z kijkami” – OPEN (2.5 km) 

5. Elita Kobiet : 7 km (2 rundy) 

6. Elita Mężczyzn (do 40 roku życia): 14 km (4 rund) 

7. Masters (powyżej 40 roku życia): 14 km (4 rund) 

 

 

10. Szczegóły 

 Zawody zostaną przeprowadzone na trasie przebiegającej przez teren rezerwatu przyrody DYBANKA oraz 

dookoła Zalewu Piechota. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy. 

 Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez osoby porządkowe lub inne służby. 

 Start odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu 

przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu zawodów.  

 Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do zachowania 

podstawowych zasad kultury. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 

 Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. 

Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. 

 

 

11. Nagrody 

• Szkoły Podstawowe i Gimnazjum: 

Dyplomy i medale dla zawodników na miejscach 1-6; puchary dla trzech najlepszych zawodników, nagrody 

rzeczowe, vouchery, upominki 

• Elita Kobiet, Elita Mężczyzn, Masters 

Dyplomy i medale dla zawodników na miejscach 1-6, nagrody finansowe i rzeczowe; puchary dla trzech najlepszych 

zawodników; kaseta Sunrace dla zwycięzców. 

1 miejsce - 400zł, 

2 miejsce - 300zł, 

3 miejsce - 200zł, 

4 miejsce - 100zł, 

5 miejsce - 50 zł. 

 

12. Postanowienia końcowe 

 Każdy pełnoletni uczestnik zawodów bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność  

i ponosi odpowiedzialność prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. 

 Za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone 

odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 



 Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków 

regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności. 

 Poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnik akceptuje niniejszy regulamin. 

 Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie ich trwania powinien bezzwłocznie 

zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie zawodów lub w Biurze Zawodów. 

 Uczestnik wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że dane w nim zawarte są zgodne  

z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu wyścigu rowerowego oraz zapewnia, że 

stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w zawodach rowerowych. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. 

 Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane  

z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu rowerowego  nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe  

i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. 

 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). 

 Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego 

danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję  

a także w celach marketingowych Organizatora. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do 

wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nasi Sponsorzy: 

 

 

 

 
 

 


