
 
 

 

    REGULAMIN 

 

Otwarcie Sezonu Rowerowego  

     w Bardzie 

 
1. Termin: 30.04.2022 
2. Miejsce: Bardo, ulica Lipowa – Parking nad Hotelem 
3. Cel imprezy: Popularyzacja turystyki rowerowej na terenie Gminy Bardo.  
4. Organizator: Gmina Bardo  
5. Partnerzy: CKiB w Bardzie, UKS Kusy, ultimasport.pl 
6. Koordynator Rajdu: Aneta Macherzyńska / Tomasz Zając 
7. Łączny dystans Rajdu i przewyższenia: 8[KM], 250 [m] 
8. Harmonogram czasowy imprezy: 

  
a. 11:00 – 12:00 Zgłoszenia  
b. 12:00  –  Otwarcie imprezy 
c. 12:10  –  Wspólny rajd rowerowy (załącznik nr 1) 
d. 13:00 -  Zamknięcie trasy rajdu  
e. 13:20 – Tor przeszkód dla najmłodszych 
f. 13:20 – 14:20 – Starty hrabiowskiej indywidualnej jazdy na czas (załącznik nr 2) 
g. 14:30 – Dekoracja zawodników indywidualnej jazdy na czas 

   
h. 12:00 -16:00 Piknik Rodzinny – ognisko z kiełbaskami 

  
9. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia: 

 
 
a. Udział w imprezie należy potwierdzić zgłoszeniem w zapisach internetowych: 

https://formularz.ultimasport.pl/76 lub osobiście na miejscu przed rozpoczęciem 
imprezy 

b. Limit zgłoszeń wynosi 200 uczestników 
c. Pierwszeństwo mają osoby zgłoszone internetowo 

  
d. Należy posiadać kask i sprawny rower 
e. W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana obecność opiekuna lub zgoda 

opiekuna prawnego na udział w rajdzie rowerowym lub indywidualnej jeździe na czas. 
  

10. Opłata: 
a. Wpisowe 20 zł dla osób w wieku pow. 13 roku życia (wiek 5-13 lat - bezpłatnie) 
b. Dla uczestnika rajdu oraz Hrabiowskiej jazdy na czas zapewniamy posiłek 

regeneracyjny. 
  



 

11. Forma imprezy: 
 

a. Impreza ma charakter towarzysko - rekreacyjny. W ramach wydarzenia odbędą się 
różne konkurencje i atrakcje wymienione w harmonogramie.  

 

12. Rajd: 
a. Dystans rajdu wynosi 5 km 
b. Udział w rajdzie należy potwierdzić zgłoszeniem 
c. Start rajdu nastąpi o godzinie 12:10 
d. Na trasie należy poruszać się za przewodnikiem – zakaz wyprzedzania 

wyznaczonej osoby 
e. Trasę rajdu będzie zamykała osoba wyznaczona przez organizatora 
f. Rajd ma charakter rekreacyjny – każdy uczestnik może poruszać się swoim 

tempem 
g. Udział przeznaczony dla zawodników powyżej 5 lat 
h. W przypadku udziału zawodnika poniżej 13 roku życia udział możliwy wyłącznie pod 

opieką opiekuna lub za zgodą opiekuna prawnego. 
i. Trasa rajdu przebiega zgodnie z załącznikiem nr 1 
 

13. Hrabiowska jazda na czas: 
a. Dystans trasy wynosi 3 km 
b. Starty rozpoczną się o godzinie 13:20 
c. Udział jest dobrowolny 
d. Udział przeznaczony dla zawodników powyżej 5 lat roczniki 2017 i starsi. 
e. W przypadku udziału zawodnika poniżej 13 roku życia udział jest możliwy wyłącznie 

pod opieką opiekuna lub za pisemną zgodą opiekuna prawnego. 
f. Starty będą się odbywały indywidualnie, co 1-2 minuty – zależnie od możliwości 

kondycyjnych poprzedzającego zawodnika 
g. Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostaną osoby, które w najkrótszym czasie 

pokonają trasę singla: Pętla Hrabiowska. 
h. Klasyfikacje: 

a. OPEN Mężczyzn 
b. Open Kobiet 
c. Kategorie wiekowe: 

i. Juniorzy M - <2007;2010> 
ii. Juniorzy K - <2007;2010> 

iii. Żaki M - <2011-2013> 
iv. Żaki K - <2011-2013> 
v. Szkraby M – <2014-2016> 

vi. Szkraby K – <2014-2016> 
i. Trasa pętli znajduje się w załączniku nr 2 

 
14. Tor przeszkód dla najmłodszych: 

a. Zabawa rozpocznie się tuż po uroczystym otwarciu imprezy 
b. Udział przeznaczony jest dla najmłodszych uczestników wydarzenia 
c. Do udziału zostaną dopuszczone dzieci, które są pod stałą opieką opiekuna 
d. Wymagany jest kask rowerowy. 
e. Zabawa odbędzie się na płycie parkingu. 
f. Tor przeszkód będzie pokonywany przez dzieci indywidualnie  
g. Dzieci, które dotrą do mety toru zostaną nagrodzone słodkim upominkiem 

 
 
 
 



Załącznik nr 1 
 
Trasa Rajdu 

 



Załącznik nr 2 
 
Pętla hrabiowska: 

  


