Regulamin Rajdu Rowerowego
7.10.2007 r.
RAJD ODBĘDZIE SIĘ BEZ WZGLĘDU NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE!!!

1.Cel imprezy:
Popularyzacja nowego szlaku rowerowego na terenie Puszczy Zielonka i Powiatu
Wągrowieckiego
2.Nazwa imprezy:
Otwarcie Cysterskiego Szlaku Rowerowego.
3.Organizatorzy:
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie
Komandor Rajdu – Patrycja Owczarzak
Osoby do kontaktu:
Patrycja Owczarzak 509 236 263 – dla rowerzystów z powiatu poznańskiego
szlakcysterski@puszcza-zielonka.pl
Anna Wojcińska 500 502 041 – dla rowerzystów z powiatu wągrowieckiego
a.wojcinska@puszcza-zielonka.pl
4.Warunki uczestnictwa.
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:


Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się
decyzjom kierownictwa rajdu.
Kierownicy tras:
w powiecie poznańskim – Ryszard Walerych
w powiecie wągrowieckim – Wojciech Gogolewski



Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu,
który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się
po drogach



Posiadanie sprawnego technicznie roweru.



Osoby poniżej 18 lat biorą udział w Rajdzie wyłącznie pod warunkiem posiadania
pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.



Dopuszcza się korzystanie z drogi (w mieście i poza miastem ) w przypadku
braku pobocza na zasadach określonych w kodeksie drogowym, pamiętając,
że obowiązuje jazda w rzędzie.



Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczają przejście,
zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.



Poruszania się po prawej stronie jezdni.



Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy
zjazdach 15-30 m.



Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać.
Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.



Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 50-100 m odległości pomiędzy
poszczególnymi grupami kolumny.



Należy jechać równo i spokojnie w szyku. niedopuszczalne jest tarasowanie się,
jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.



Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się
o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej
zasygnalizowany.



Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią
na parkingu, łące lub polanie.



Opiekunowie powinni być zaopatrzeni w gwizdki i komórki do podawania
sygnałów ostrzegawczych.



Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne. Uczestnicy ponoszą pełną
odpowiedzialność za ew. wyrządzone szkody na trasach i na mecie.



Uczestnicy rajdu ubezpieczają się na własną odpowiedzialność.



Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.

6.Informacje dodatkowe:


Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy
muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.



Interpretacja regulaminy należy do organizatora Rajdu

