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REGULAMIN II Przełajowego Wyścigu Rowerowego  
dla dzieci i młodzieży XC „Ozorek” 2016 

 
 

 
I. Cele rajdu 
 
1. Popularyzacja miasta Ozorkowa w związku z jego 200-leciem.  
2. Promocja zdrowia i aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży. 
3. Popularyzacja  sportu rowerowego i turystyki. 

 
 
II. Organizator 

 
Stowarzyszenie Ozorkowski Klub Rowerowy „BIROTA”.  
 
Patronat imprezy Burmistrz Miasta Ozorków p. Jacek Socha. 
Wsparcie: Okręgowy Związek Kolarski w Łodzi 
 
Kierownictwo rajdu 

Komandor wyścigu – Jarosław Fajfer  
Z-cy komandora – Dariusz Suchan i Marcin Kryszkiewicz  
Kierownictwo biura zawodów – Aleksandra Fliszewska i Aneta Fajfer 
 

 
III. Sponsorzy 
 
Urząd Miasta Ozorków; Sklep rowerowy „Texel”; MOTO-ŻAK; BIMAT; Primavera Polska 
Woda; Autoszkoła “U ZBYSZKA” 
 
IV. Termin i miejsce rajdu 

 
Wyścig odbędzie się w sobotę 25 czerwca 2016 r. Start oraz meta zlokalizowane będą w 
Parku Miejskim w Ozorkowie. Zapisy w dniu imprezy do godziny 9:30 w biurze zawodów. 
UDZIAŁ ZAWODNIKÓW BEZPŁATNY! 
Zakooczenie zawodów: do godziny 13:00. 
 
V. Trasa wyścigu 
 
Wytyczona w Parku Miejskim w Ozorkowie, zależnie od grup wiekowych. 
 
VI. Kategorie uczestników 
 
Wszyscy startują o Puchar Burmistrza Miasta Ozorków w 9 kategoriach: 
Przedszkolaki (razem); dzieci klas młodszych I-III (dziewczynka i chłopiec); dzieci klas 
starszych IV-VI (dziewczynka i chłopiec); młodzież gimnazjum (dz. i ch.) i szkół średnich             
do 18 roku życia (dz. i ch.). 
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VII. Nagrody i świadczenia 
 
Zwycięzca w każdej kategorii otrzyma puchar i medal oraz pamiątkowy dyplom. 
Zawodnicy zajmujący 2 i 3 miejsce medale i dyplomy pamiątkowe. 
Każdy z uczestników rajdu otrzyma pamiątkowy dyplom, poczęstunek oraz picie na mecie.  
Niewykluczone są nagrody rzeczowe. 
 
 
VIII. Obowiązki uczestników rajdu 
 
1. Przestrzeganie regulaminu wyścigu. 
2. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, przeciwpożarowych, ochrony środowiska  
    i fair play. 
3. Pokonanie całej trasy z wyraźnie umieszczonym numerem startowym. 
4. Posiadanie sprawnego roweru, kasku ochronnego oraz stroju adekwatnego do  
    warunków pogodowych. 
 

  
IX. Postanowienia koocowe 
 

1. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na 
piśmie. Wzór pisma na stronie: http://klubrowerowybirota.wix.com/birota 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione lub zniszczone 
w trakcie trwania rajdu. 

3. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich 
organizator nie odpowiada. 

4. Rodzic lub prawny opiekun wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy dziecka 
akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

5. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków  
w relacjach zamieszczonych w materiałach promocyjnych organizatorów. 

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa rajdu. 
 

 
X. Kontakt z OKR „Birota” 
 
Komandor wyścigu: Jarosław Fajfer -  503 414 508 ,  

Zastępcy komandora wyścigu:  

Dariusz Suchan – 660 746 649 i Marcin Kryszkiewicz - 669 565 925 

Kontakt i potwierdzenia uczestnictwa: klubrowerowybirota@wp.pl 

http://klubrowerowybirota.wix.com/birota 

fanpage: https://pl-pl.facebook.com/okrbirota  

 

 

 


