
XI POWIATOWY RAJD ROWEROWY 2009
WODZISŁAW ŚLĄSKI – BLUSZCZÓW 

(30.08.2009 r.)

Start: Wodzisław Śląski, Stadion Miejski ul. Bogumińska 8 – godz.: 11.15; 

Meta: Bluszczów - centrum, skrzyżowanie ul. Powstańców z ul. Jana; 

Trasa tegorocznego rajdu przebiegać będzie przez następujące miejscowości (dzielnice): 

Wodzisław Śląski (Turzyczka – Jedłownik) – Czyżowice – 
Kokoszyce – Pszów – Lubomia – Syrynia – Bluszczów

Długość trasy rajdu wynosi  25,24 km.  Dla uczestników rajdu przewidziano pamiątkowe upominki,  a 

także  po  przybyciu  na  metę,  poczęstunek  i  napoje.  Liczba  upominków  

jest  ograniczona  –  w  razie  bardzo  dużej  liczby  uczestników  o  ich  otrzymaniu  decyduje  kolejność 

zgłoszeń!
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Regulamin rajdu:

1. Organizatorem „XI  Powiatowego  Rajdu  Rowerowego  2009  Wodzisław  Śl.  -  Bluszczów”  jest 

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski.

2. Rajd nie  ma  charakteru  wyścigu  sportowego  –  ma  wyłącznie  wymiar  rekreacyjny  

i odbywa się przy normalnym ruchu drogowym.

3. Rajd  zaczyna  się  w  Wodzisławiu  Śląskim,  a  kończy  się  w  Bluszczowie,  

gdzie uczestnicy będą mogli wziąć udział w obchodach Gminnych Dożynek. Powrót uczestników 

rajdu odbywa się indywidualnie.

4. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

5. Udział uczestników w rajdzie jest bezpłatny.

6. Warunkiem  uczestnictwa  w  rajdzie  jest  akceptacja  niniejszego  regulaminu.  

Każdy z uczestników zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią.

7. Uczestnicy  biorą  udział  w  imprezie  na  własną  odpowiedzialność. Dzieci  i  młodzież  

do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej lub za pisemną zgodą rodzica bądź 

prawnego  opiekuna,  który  bierze  na  siebie  całkowitą  odpowiedzialność  

za ich bezpieczeństwo.

8. W  dniu  rajdu  każdy  uczestnik,  w  celu  rejestracji,  jest  zobowiązany  do  stawienia  się  

w Biurze Zawodów wraz z dokumentem tożsamości. Rejestracja odbywać się będzie w godz. 

od 10:15 do 10:55. 

9. Zabrania  się  uczestnikom  rajdu  (na  podst.  art.  33  Ustawy  z  dnia  20  czerwca  1997r.  

o ruchu drogowym):

a) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu drogowego;

b) jazdy  bez  trzymania  co  najmniej  jednej  ręki  na  kierownicy  oraz  nóg  na  pedałach  

lub podnóżkach;

c) czepiania się pojazdów.

10. Zabrania  się  uczestnictwa  w rajdzie  osobom w stanie  nietrzeźwym oraz  spożywania  napojów 

wyskokowych przed, jak i w czasie trwania rajdu. 

11. Każdy  z  uczestników  odpowiada  za  właściwe  przygotowanie  swojego  roweru  

do  jazdy  na  trasie  rajdu  (niektóre  odcinki  trasy  mogą  prowadzić  przez  niewygodny  

i  nierówny  teren).  Uczestnikom  rajdu  zaleca  się  jazdę  w  kaskach  rowerowych.  Powinni  oni 

również we własnym zakresie zadbać o odpowiedni ubiór oraz obuwie.

12. Uczestnicy  rajdu  ponoszą  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  osobom  trzecim  

w związku z udziałem w rajdzie.
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13. Organizator  nie  bierze  odpowiedzialności  za  rzeczy  zagubione,  szkody  osobowe  

oraz rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.

14. Organizator zapewnia uczestnikom rajdu niezbędną pomoc techniczną w przypadku awarii roweru 

w trakcie uczestnictwa w rajdzie oraz pomoc medyczną.

15. Organizator  zapewnia  ubezpieczenie  NW  osobom,  które  dokonają  zapisów  

w poniższym terminie.  Osoby,  które zgłoszą się po upływie poniżej wymienionego terminu są 

zobowiązane  do  ubezpieczenia  się  od  następstw  niebezpiecznych  wypadków  we  własnym 

zakresie!

16. Potwierdzenia uczestnictwa w rajdzie należy dokonywać pod numerem telefonu (032)412-09-62, 

e-mailem  na  adres  poczty  elektronicznej:  sport@powiatwodzislawski.pl bądź  osobiście  w 

siedzibie Starostwa Powiatowegow Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92a w Biurze Kultury, 

Kultury  Fizycznej  i  Turystyki,  pokój  306,  od  poniedziałku  do  piątku  w godz.  7.30  –  15.30, 

podając  imię,  nazwisko,  adres  zamieszkania,  numer  PESEL  oraz  telefon  kontaktowy. 

Potwierdzenia udziału można dokonywać do dnia 25.08.2009 r. 

17. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  niniejszego  regulaminu  oraz  planu  imprezy,  jak 

również możliwość odwołania imprezy lub jej przełożenia na inny termin. 

Plan imprezy:

10:15 – 10:55 rejestracja uczestników;

11:00 – uroczyste otwarcie Rajdu;

11:15 – planowany start Rajdu;

ok. 14.15 – 14.30: meta Rajdu, poczęstunek dla uczestników, zakończenie Rajdu.

Cele imprezy:

1. Popularyzacja turystyki rowerowej wśród mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego.

2. Integracja środowiska miłośników rowerów z Powiatu Wodzisławskiego oraz spoza jego granic.

3. Propagowanie  zdrowego  stylu  życia  i  aktywnego  wypoczynku  wśród  mieszkańców  Powiatu 

Wodzisławskiego.
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