
R E G U L A M I N  

V B I K E R A J D   M T B   L I S I C H   S K A Ł E K 
Dębrznik, 8 września 2019r.,  

 

 

1. Nazwa zawodów: 
V BIKERAJD „LISICH SKAŁEK” 

Trasa rajdu będzie przebiegać leśnymi duktami Ziemi Kamiennogórskiej, wyznaczonymi  

w sąsiedztwie wsi Dębrznik, Marciszów i Antonówka, gwarantując przepiękne widoki 

oraz emocje towarzyszące sportowemu współzawodnictwu. Jest to pierwsza tego typu 

impreza na – obfitującym w piękne krajobrazy - terenie Gminy Kamienna Góra. 

 

2. Termin i miejsce zawodów: 
8 września 2019r., Dębrznik (gmina Kamienna Góra, powiat kamiennogórski) 

 

3. Cel zawodów: 
 popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej, 

 promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych, 

 propagowanie aktywnego trybu życia i wypoczynku, oraz poszanowania środowiska. 

 promocja lokalnych przedsiębiorstw i przedsiębiorców, 

 

4. Organizatorzy: 
Stowarzyszenie Złoty Dąb w Dębrzniku 

Sołtys wsi Dębrznik: Marcin Galica 

Rada Sołecka wsi Dębrznik:  

Malwina Winiarska, Paweł Lema, Iwona Grochalska, Wioletta Iwulska 

 

5. Współorganizatorzy: 
Wójt Gminy Kamienna Góra 

Nadleśnictwo Kamienna Góra 

 

6. Kategorie wiekowe i dystanse zawodów: 
MINI   2  –  6 lat tj.: rocznik 2017 – 2013,   dystans zawodów: ok.700 metrów 

JUNIOR   7 – 13 lat tj.: rocznik 2012 – 2006,  dystans zawodów: 1500 metrów 

OPEN 14 lat i starsi tj.: rocznik 2005 i starsi, dystans zawodów: ok. 30 km  

FUN         14 lat i starsi, tj. rocznik 2005 i starsi,          dystans zawodów, ok. 17 km.  

 

Trasa FUN będzie odpowiadała trasie jaka była wytyczona w pierwszej edycji rajdu.  

 

6 a. Organizator zastrzega możliwość wyłonienia i nagrodzenia osoby z najlepszym 

wynikiem w kategorii wiekowej:  

- 14-20 lat 

- 20 - 30 lat,  

- 30 - 40 lat,  

- 40 – 50 lat,  

- 50 + 

 

6 b. Organizator zastrzega możliwość wyłonienia i nagrodzenia grupy z najlepszym 

wynikiem, w przypadku zgłoszenia się minimum 3 grup. 



6c. Organizator zastrzega możliwość wyłonienia i nagrodzenia najlepszego zawodnika w 

każdej ze zgłoszonych grup. 

6d. Zgłoszeń grupowych należy dokonywać do 25.08.2019r.  

 

 

7. Zgłoszenia uczestników: 
 

1) Prawo startu mają wyłącznie osoby, które dokonały zgłoszenia udziału w zawodach, 

oraz wniosły wpłaciły darowiznę w sposób przewidziany w niniejszym regulaminie. 

Wypełnienie i podpisanie przez uczestnika karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z 

zaakceptowaniem postanowień i warunków niniejszego regulaminu.  

Karta zgłoszeniowa do podpisu będzie przygotowana w dniu rajdu w Biurze Zawodów.  

 

2) Zgłoszenia udziału w zawodach można dokonać: 

 

- za pośrednictwem formularza zgłoszeń internetowych na stronie internetowej 

http://www.tritime.pl/zapisynazawody, w terminie do dnia 25.08.2019r.  

- po dniu 25.08.2019r. przesyłając informację oraz potwierdzenie  

Uiszczenia opłaty na adres e – mail bikerajd@gmail.com 

 

- osobiście w dniu imprezy tj.: w dniu 25.08.2019r., 08.30 – 10.30, w 

Biurze Zawodów. 

 

Uczestnicy w wieku 7 lat i młodsi na listę zawodników rajdu Mini Mini będą wpisani dopiero 

po wpłynięciu na konto darowizny za rajd.  

 

UWAGA!!! 

Organizator zastrzega, że w przypadku znacznej liczby osób, które dokonają zgłoszenia 

udziału w rajdzie po 25.08.2019r. pakiety startowe przewidziane dla każdego uczestnika 

mogą być dostępne dopiero po 10.09.2018r. W tym roku nie będziemy przyjmować 

dodatkowych zgłoszeń uczestników po godz. 10.30, w celu uniknięcia opóźnień w starcie.  

 

 

8. Wysokość darowizny opłaty startowe: 
 

1) Opłata startowa wynosi: 

 dla uczestników startujących w Rajdzie Mini Mini – 15,00 zł, 

 dla uczestników startujących w Rajdzie Junior – 30,00zł,  

 dla uczestników startujących w Rajdzie Open – 40,00 zł. 

 dla uczestników startujących w Rajdzi FUN – 40,00zł.  

 

Uwaga:  
W przypadku dokonania zapłaty wymaganej darowizny dopiero w dniu imprezy tj. 

08.09.2018 r., wysokość startowego wzrasta o kwotę 20,00 złotych, w stosunku do 

kwot opłaty przedstawionych powyżej. Nie dotyczy dzieci startujących w rajdzie Mini 

Mini.  

 

Opłata startowa może być wnoszona w formie przelewów z banków tradycyjnych, 

internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora nr NR KONTA BGŻ W 



KAMIENNEJ GÓRZE 15 1600 1462 1838 8057 5000 0001, lub w formie wpłaty 

gotówkowej w dniu zawodów w Biurze Zawodów.  
 

1) Oryginał dowodu wniesienia opłaty startowej należy, na żądanie Organizatorów, 

przedstawić do wglądu w dniu zawodów, pod rygorem nie dopuszczenia do startu. 

 

2) W tytule przelewów bankowych lub przekazów pocztowych należy koniecznie 

wpisać: BIKERAJD LISICH SKAŁEK, imię i nazwisko zawodnika, miejscowość, 

ewentualnie otrzymany numer rejestracyjny. 

 

3) W przypadku wniesienia darowizny i ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w 

terminie do dnia 25 sierpnia 2019 r., wniesiona darowizna podlega zwrotowi po 

uprzednim potrąceniu odpowiednich kosztów manipulacyjnych.  

W przypadku rezygnacji po tym terminie wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.  

 

4) Zwrotu uiszczonej darowizny organizator dokonuje w formie odpowiadającej 

sposobowi jej wniesienia przez uczestnika. 

 

5) W ramach wniesionej opłaty startowej uczestnik otrzymuje: 

 oznakowaną trasę V BIKERAJDU MTB LISICH SKAŁEK, 

 system elektronicznego pomiaru czasu, 

 zabezpieczenie medyczne, 

 korzystanie z bufetów na trasie m.in.: woda, batony, owoce, ciasta itp. 

 posiłek regeneracyjny na mecie, 

 ubezpieczenie NW, 

 nagrody i medale dla zwycięzców, 

 

9. Warunki uczestnictwa: 

 

1) Każdy uczestnik zawodów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność, a w 

przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych 

opiekunów. W celu dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu wymagana jest 

pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów – odpowiedni formularz dostępny 

na stronie internetowej oraz w Biurze Zawodów. 

 

2) Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym na całej 

trasie zawodów, pod rygorem natychmiastowej dyskwalifikacji. 

 

3) Start do wyścigu na wszystkich dystansach i we wszystkich kategoriach wiekowych 

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

sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie 

technicznej w dniu zawodów.  

 

4) Sposób wycofania się zawodnika w trakcie wyścigu: 

 zawodnik rezygnujący z udziału w zawodach, a będący już na trasie wyścigu, 

zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora 

dzwoniąc pod numer telefonu alarmowego 694 586 130 osobiście w Biurze 

Zawodów, celem uniknięcia rozpoczęcia akcji poszukiwawczo – ratowniczej. 



 W przypadku, gdy wskutek nie poinformowania Organizatora o rezygnacji z 

udziału w zawodach, zostaną podjęte działania poszukiwawcze lub ratownicze, 

kosztami takiej akcji zostanie obciążony poszukiwany zawodnik. 

 

5) W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w 

porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji. 

 

6) Dla każdego z uczestników zawodów przewidziane są pamiątkowe upominki, a dla 

zwycięzców w poszczególnych kategoriach – nagrody rzeczowe. 

 

7) Po zakończeniu zawodów, w ramach ceremonii dekoracji zwycięzców wyścigu, 

Organizatorzy przewidują losowanie dodatkowych nagród rzeczowych. 

 

8) Nagrody i trofea należy odbierać osobiście - nieodebrane podczas dekoracji 

przepadają i nie będzie możliwości ich późniejszego odbioru. 

 

9) Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji z przeprowadzenia dodatkowego 

losowania nagród. 

 

10. Ramowy program i przebieg zawodów: 
 
 

godz. 08.30 – 10.30 – zapisy uczestników, wydawanie numerów startowych,  

 

godz. 10.40 – 11.00 – otwarcie wyścigu, powitanie przez Sołtysa i Wójta, 

godz. 11.00 – start wyścigu, 

godz. 11.00-14.30 - RAJD OPEN i FUN 

godz. 11.30 – 12.10 - RAJD JUNIOR  

godz. 12.00 – 12.30 - rajd nie tylko rowerowy dla zawodników w kat. MINI, 

(wokół boiska sportowego), 

godz. 11.20 – 14.30 – zabawy dla najmłodszych z animatorem zabaw (z przerwą na  

rajd MINI),  

godz. 14.30 – 15.00 – posiłek regeneracyjny, odpoczynek,  

godz. 15.00 - oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 

godz. 15.00 -16.00– losowanie nagród, 

 

Każdy z uczestników otrzyma medal, bidon, ciepły posiłek, kiełbaskę z grilla, ciasto.  

 

Na zakończenie dla każdego z uczestników przewidziany ciepły posiłek oraz kiełbaska 

upieczona na ognisku. 

Dla najmłodszych gości oraz uczestników rajdu także słodycze oraz 1,5 h zabawy i gry 

organizowane przez zawodowego animatora. 

 

11. Zasady bezpieczeństwa i porządku:  
 

1) Trasa wyścigu będzie oznakowana i zabezpieczona przez służby Organizatora,: 

strażaków jednostek OSP i ratowników medycznych. 

 

2) Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów 

Kodeksu Ruchu Drogowego. Wszyscy zawodnicy trasie rajdu przebiegającej również 



po drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni oraz 

bezwzględnie przestrzegać przepisów i zasad ruchu drogowego. 

 

3) Zawody będą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach 

szczególnie niebezpiecznych strażacy jednostek OSP oraz służby Organizatora ułatwią 

włączanie się do ruchu, jednak wszyscy Zawodnicy muszą zachować szczególną 

ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy 

pojedynczych zabudowań. 

 

4) Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne, dostępna będzie również woda. 

Ominięcie jakiegokolwiek punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją. Limit 

czasu wjazdu na metę organizator określa na 16:00 Zwycięzcami rajdu, w którym 

zostaną wyróżnione kategorie uzależnione od wieku i płci, zostanie każdy kto w 

określonym limicie wjazdu na metę, tj. do godz. 16.00 pokona trasę wyścigu.  

 

5) Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania odnoszenia się z szacunkiem do innych 

uczestników zawodów, Organizatorów, służb porządkowych i medycznych, jak 

również do zachowania kultury osobistej (w szczególności nie używania 

wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska 

naturalnego.  

 

6) Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i przedmiotów 

mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia innych zawodników lub 

kibiców. Wszelkie odpady lub śmieci mogą być pozostawione wyłącznie w tzw. 

STREFIE BUFETOWEJ położonej w odległości do 300 m za każdym z bufetów na 

trasie zawodów. Śmiecenie w innych miejscach niż do tego przeznaczone grozi 

dodatkowo dyskwalifikacją. 

 

7) Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania środowisko naturalnego, a w 

szczególności i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza 

wyznaczonymi strefami bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu 

i na trasie zawodów. 

 

12. Informacje dodatkowe: 

 

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

2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania zawodów. 

3) Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie rajdu będą 

usuwane z trasy przez obsługę techniczną. 

4) Na trasie rajdu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy. 

5) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem 

klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej". 

6) W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, jak również w zakresie 

interpretacji jego postanowień decyduje Organizator. 

7) Mapa trasy rajdu będzie udostępniona na stronie internetowej www.bikerajd.pl na 

profilu rajdu na Facebooku, u organizatorów oraz w Biurze Zawodów. 

8) Najbliższą placówką pomocy medycznej jest: 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., NZOZ Szpital Powiatowy  

ul. Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra, tel. +48 75 74 49 000  



 

 


