
Regulamin 
VI Wyścigu Rowerów Terenowych Wokół Wzgórza Rolanda  

 
 
I. TERMIN I MIEJSCE 
 
- Łobez, Polana Jahna („patelnia” za cmentarzem) i okolice  
- sobota, 22 czerwca 2019 r. 
- rozpoczęcie godz. 9:00, zakończenie godz. 20:00 
 
Jednocześnie na polanie odbędzie się V Rodzinny Piknik Rowerowy z udziałem 
przedszkolaków . 
  
 
II. ORGANIZATORZY 
 
- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "BŁYSKAWICA" w Łobzie – 

sekcja MTB  = http://tkkflobez.prv.pl/ 
- Urząd Miejski w Łobzie = www.lobez.pl 
 
INFORMACJE: 
- tel. 604 939 218, 509 252 569, 91 397 09 51; mail: adamku@vp.pl 
 
 
III. SPONSORZY ZAWODÓW 
 

Sponsor Strategiczny 
− Bank Spółdzielczy w Goleniowie 
− PPZ Nowamyl S.A 
 
Sponsor 
− VIBO – Sprzęt chłodniczy Pilarscy 
− Geodezja – Janiec  
− Alfa-firma ochroniarska 
− Usługi Pielęgnacji Zieleni W.Biernacki 
− Optyk – D.Piszewski  
− Bo-De 
− Piekarnia-Cukiernia Drożdżyk 
− Piekarnia-Cukiernia P.Sładkiewicz 
− Warsztaty samochodowe Żuk 
− Warsztaty samochodowe Tympol 
− Continental 
− Sklepy spożywcze – Bas   
− Sklep papierniczo-komputerowy Ołówek 
− Firma ubezpieczeniowa Akcept 
− Biuro podróży Proxima Travel  
− Sklep i warsztaty samochodowe Autex 
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− Agencja reklamowa Martb 
− SEC Łobez 
− Nadleśnictwo Łobez 
− Stacja diagnostyczna Turbo-Trans 
− Firma Inter Arimar Świrscy 
− Szklarnie Polska 

 
 
IV. CELE WYŚCIGU 
 
1). Propagowanie kolarstwa, sportowego i turystycznego, wśród różnych grup społecznych. 
2). Rozbudowywanie form aktywnego wypoczynku. 
3). Uaktywnianie rodzin i grup znajomych do wspólnego rywalizowania i zabawy rowerami. 
4). Ożywianie ducha sportowej walki w atmosferze przyjacielskiego współzawodnictwa. 
5). Ukazanie ciekawych i urokliwych miejsc Ziemi Łobeskiej. 
 
 
V. ZGŁOSZENIA  
 
Zgłoszenia do wyścigu głównego - od 15.06.2019 r. na numer tel. 604 939 218, 509 252 569, 
91 397 09 51 oraz w dniu zawodów do godz. 11:00 
Zgłoszenia do wyścigu dzieci i młodzieży – w dniu imprezy (rejestracja). 
 
 
VI. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW – BIURO WYŚCIGU  
 
Biuro wyścigu – polana Jahna („patelnia”) czynne od godz. 9:00. 
 - rejestracja do wyścigu dzieci i młodzieży - godz. 9:00 - 9:30. 
- rejestracja do wyścigu głównego - godz. 9:00 - 11:00. 
 
Każdy zawodnik dokonuje rejestracji w dniu imprezy w biurze wyścigu. 
Podczas rejestracji uczestnik otrzymuje numer startowy, uiszcza wpisowe i składa 
wypełnione oświadczenie: 
A) oświadczenie osoby dorosłej 
B) oświadczenie opiekunów prawnych osoby nieletniej wyrażające zgodę na udział  

w wyścigu (Pozwolenie na start osoby niepełnoletniej). 
 
Wzory oświadczeń są dostępne na stronie internetowej http://tkkflobez.prv.pl/ i biurze 
Wydziału Sportu i Turystki Urzędu Miejskiego – hala sportowo-widowiskowa (w godzinach 
pracy). 
 
Każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowy buton. 
 
 
VII. TRASA, DYSTANSE, OZNAKOWANIE TRASY  
 
A) WYŚCIG GŁÓWNY: 
 
- Jedna PĘTLA – 6550 m 
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- Start i meta – polana Jahna („patelnia” za cmentarzem) 
Drogi nieutwardzone (nawierzchnie naturalne, leśne, polne), częściowo utwardzone (asfalt). 
Zawody częściowo odbywają się w ruchu ulicznym. Każdy zawodnik ma obowiązek 
zachować szczególną ostrożność podczas wyścigu i przestrzegać przepisów ruchu 
drogowego. 
Oznakowanie na trasie, emblemat na drzewach: MTB 
                                                               R 

Punkty informacyjne: w miejscach newralgicznych trasy wyścigu. Oznakowanie dodatkowe 
za  pomocą taśm biało-czerwonych. 
 
B) WYŚCIG DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 
- Wyścigi odbędą się wokół polany Jahna.  
- Jedno OKRĄŻENIE - 600 m 
 
 

VIII. KATEGORIE WIEKOWE 
 
Wyścig podzielony jest na dwie części: 

A) wyścig główny - od rocznika 2003 (dziecko razem z dorosłym od rocznika 2009)  
B) wyścig dla najmłodszych (dzieci i młodzież) – roczniki 2005-2012 

     
Każda kategoria dot. kobiet i mężczyzn (dziewcząt i chłopców). 
 
A) WYŚCIG GŁÓWNY: 
Zawodnicy, podczas rejestracji, deklarują dystans (kategorię) na jakim będą startować  
(bez możliwości zmiany na trasie). 

 
- OPEN – 4 pętle 
- OPEN – 6 pętli 
 
Kategorie wiekowe 
- G1 – 10-11 lat (2008-2009) – 1 pętla  = dziecko z osobą dorosłą 
- G2 – 12-13 lat (2006-2007) – 1 pętla  = dziecko z osobą dorosłą 
- G3 – 14-16 lat (2003-2005) – 1 pętla 
- G4 – 17-19 lat (2000-2002) – 2 pętle 
- G5 – 20-45 lat (1974-1999) – 2 pętle 
- G6 – ponad 45 lat (-1973) – 2 pętle 

 
B) DZIECI I MŁODZIEŻ: 

- D1 - roczniki 2010, 2011, 2012 – 2 okrążenia   
- D2 - roczniki 2008, 2009 – 3 okrążenia  
- D3 - roczniki 2005, 2006, 2007 – 4 okrążenia 

 
 
IX. OPŁATY STARTOWE 
 
- Wpisowe płatne podczas rejestracji w dniu imprezy. 
- Wyścig główny – 10 zł; członkowie TKKF Łobez (opłacona składka za 2019r.) – 5 zł 
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- Wyścig dzieci i młodzieży na Polanie Jahna – wolne od opłat. 
 
 
X. STARTY – HARMONOGRAM CZASOWY 
 
Starty wyścigu dzieci i młodzieży: od godz. 9:30 – oddzielne starty zawodników  
w poszczególnych kategoriach wiekowych.  
 
WYŚCIG GŁÓWNY 
- godz. 12.00 – jednoczesny strat we wszystkich kategoriach. 
 
 
XI. KLASYFIKACJA  
 
Organizatorzy nie zapewniają pomiaru czasu. 
Odrębnie klasyfikowani będą kobiety i mężczyźni (dziewczęta i chłopcy). 
 
WYŚCIG GŁÓWNY 
Trzy pierwsze osoby w kategorii OPEN i trzy pierwsze osoby kategoriach wiekowych 
otrzymają medale. 
 
DZIECI I MŁODZIEŻ 
Trzy pierwsze osoby w każdej kategorii wiekowej otrzymają medale. 
 
 
XII. ZASADY UCZESTNICTWA 
 
- W wyścigu mogą brać udział osoby zdrowe, nie mające zdrowotnych przeciwwskazań do 
długotrwałego wysiłku fizycznego.  
- Zawodnicy mają obowiązek przestrzegania zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa.  
- Osoby niepełnoletnie biorą udział za pisemną zgodą opiekuna prawnego.  
- Zabrania się startu niesprawnymi rowerami. 
- Każdy zawodnik ma obowiązek zarejestrowana się i złożenia wymaganego oświadczenia na 
piśmie. 
- Każdy uczestnik (rodzice, opiekun prawny nieletniego) składa oświadczenie, że bierze 
udział w wyścigu na własną odpowiedzialność (na odpowiedzialność rodziców lub 
opiekunów prawnych), jest zdrowy i nie ma zdrowotnych przeciwwskazań do długotrwałego 
wysiłku fizycznego. 
- Zawodnicy startuję na własną odpowiedzialność. 
- W przypadku nieszczęśliwego wypadku zawodnik (opiekun prawny) nie będzie wnosił 
żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów imprez. 
- Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny i napoje na mecie. 
- Wyścig odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 
- Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.  
- Zobowiązuje się uczestników do przestrzegania zasad sportowego współzawodnictwa  
i wzajemnej pomocy. 
- Uczestnicy wyścigu wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie ich danych 
osobowych, wizerunku i zdjęć przez organizatorów dla celów związanych z organizacją  
i promocją imprezy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 
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 - Zabrania się spożywania alkoholu i innych środków odurzających w trakcie trwania 
imprezy, w szczególności na trasie wyścigu oraz na polanie – bazie imprezy. 
- Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu. 
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