
REGULAMIN 

zlotu rowerowego z elementami sprawnościowymi 
„RODZINNIE I Z PRZYJACIÓŁMI” 

 
Cele imprezy: 

 popularyzacja turystyki rowerowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 

 wdrażanie nawyków aktywnego i bezpiecznego korzystania z wytyczonych  

tras i dróg rowerowych; 

 zachęcanie do uprawiania sportu. 

 
Termin i miejsce: 

11 czerwca  2016 r. /sobota/ – meta zlotu boisko sportowe LKS Dobrocin,               

po wcześniejszym przejechaniu trasy rowerowej wyznaczonej przez organizatorów. 
 

Trasy zlotu: 
Drużyny (3 osobowe) startują z boiska w Dobrocinie i po przejechaniu trasy kierują 

się na metę zlotu na boisku, z zachowaniem zasad BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
DROGOWEGO i innych obowiązujących przepisów. 

 
Uczestnicy: 

W zlocie mogą uczestniczyć drużyny reprezentujące: szkoły, kluby UKS, ULKS, LKS  
i osoby indywidualne, zgodnie z kategoriami wiekowymi: 

I kategoria: dziewczęta i chłopcy szkół podstawowych; 

II kategoria: dziewczęta i chłopcy szkół gimnazjalnych; 

III kategoria: kobiety i mężczyźni (w tym młodzież szkół ponadgimnazjalnych). 
 

Informacje dodatkowe: 

Drużyny, korzystające z trasy rowerowej mogą liczyć maksymalnie 10 osób 
(minimum 1 opiekun na 9 rowerzystów). 

Nie ogranicza się ilości drużyn z jednej jednostki zgłaszającej. 
Wszystkich uczestników zlotu obowiązuje przestrzeganie: Kodeksu Drogowego, 

Karty Turysty oraz poleceń organizatorów zlotu. 
 

Uwaga!!!! 
W przypadku, gdy w danej kategorii wiekowej będzie mniej niż 6 osób, 

będą one zaliczone do kategorii starszej  i w niej punktowane 

 

Program zlotu: 
Przyjazd drużyn na metę zlotu w Dobrocinie do godz. 14.oo (punkty kontrolne 

czynne w godz. 13.oo – 14.oo) 

 

Indywidualne konkurencje zlotu: 

 rowerowy tor przeszkód; 
 jazda „żółwia” (kto najwolniej pokona trasę); 

 rzut ringo; 
 rzut lotkami; 

 strzały na bramkę; 

 quiz wiedzy turystycznej (konkurencja dodatkowa). 

Konkurencje będą odbywać się równolegle lub w określonej przez organizatorów 
kolejności (w konkurencjach uczestnicy startują na własnych rowerach); 

Podsumowanie i zakończenie zlotu w godz. 16.oo – 16.30 



 

Punktacja: 
 Za przejazd przez miejsca kontrolne na trasie: po 15 pkt dla każdego 

uczestnika za każde znalezione miejsce kontrolne. Sędziowie na punktach 
kontrolnych wydają pokwitowania znalezienia punktu. 

 Konkurencje indywidualne będą punktowane następująco: I miejsce - 10 pkt, 
II miejsce - 8 pkt, III miejsce - 6 pkt, IV miejsce- 5 pkt, V miejsce- 4 pkt,              

VI miejsce- 3 pkt, VII miejsce- 2 pkt, kolejne miejsca po 1 punkcie. 
 O końcowej kolejności drużyny będzie decydować suma punktów uzyskana we 

wszystkich konkurencjach indywidualnych zlotu oraz znalezienie punktów 
kontrolnych na trasie. 

 W przypadku równej ilości punktów będzie decydować większa ilość miejsc              

I, II, III w punktacji indywidualnej. 
 

Nagrody i atrakcje: 
W konkurencjach indywidualnych – medale, drużynowo - puchary i upominki 

rzeczowe. 
Znaczek okolicznościowy i kiełbaski dla każdego uczestnika zlotu. 

 
Postanowienia końcowe: 

Za rzeczy zagubione i skradzione organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. 
Uczestnicy imprezy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną 

odpowiedzialność. 
Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom. 

 
Trasa rowerowa do pokonania: 
 


