
 

 

 żak (rocznik 2006 i młodsi) 

 żakini (rocznik 2006 i młodsze) 

 młodzik (rocznik 2004-2005) 

 młodziczka (rocznik 2004-2005) 

 
5. ZGŁOSZENIA 
5.1. Zawodnicy dokonują zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez platformę dostępną na stronie 

internetowej imprezy www.palukitour.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28.08.2018 r. 
5.2. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia terminu rejestracji w uzasadnionych przypadkach. 
5.3. Zgłoszenie jest potwierdzeniem znajomości regulaminu i jego akceptacji oraz wyrażeniem zgody 

na publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych 
Organizatora w ramach promocji imprezy. 

5.4. Uczestnicy i ich opiekunowie prawni wyrażają również zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów miniPAŁUKI TOUR, w tym na 
wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji dotyczących imprezy, newslettera i materiałów 
promocyjnych Organizatora. 

  
6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU 
6.1. Wyścig klasyfikacji Amator zostanie rozegrany zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
6.2. Wyścig klasyfikacji  Wojewódzkiej Ligi Uczniowskich Klubów Sportowych zostanie rozegrany 

zgodnie z przepisami PZKol i niniejszym Regulaminem. 
6.3. Wyścig klasyfikacji Amator oraz Wojewódzkiej Ligi Uczniowskich Klubów Sportowych zostanie 

rozegrany na rundzie o długości 6,4 km (Żnin, ulica Gnieźnieńska – Żnin, ulica Leśna – Białożewin 
– Żnin, ul. Topolowa – Żnin, ul. Pałucka – Żnin, ul. Klemensa Janickiego – Żnin ul. Gnieźnieńska). 
Start i meta znajduje się w pobliżu Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie/Stadion Miejski w Żninie 
przy ulicy Gnieźnieńskiej 7. 

6.4. Zawodnicy startują z wyznaczonych sektorów według następującej kolejności: 

 sektor A – młodzicy (Klasyfikacja Wojewódzka Liga Uczniowskich Klubów Sportowych), 

 sektor B – młodziczka, żak, żakini (klasyfikacja Wojewódzka Liga Uczniowskich Klubów 

Sportowych), 

 sektor C – dziewczęta i chłopcy kategorie wiekowe 10-12 lat, 13-14 lat, 15-16 lat (klasyfikacja 

Amator). 

6.5. Każdy z zawodników otrzyma indywidualny chip do pomiaru czasu. 
6.6. Zawodników obowiązuje czas brutto. O wyniku zawodów zdecyduje tzw. FOTOFINISH, kolejność 

przejazdu linii mety przez każdego zawodnika. 
6.7. Limit czasu przejazdu wynosi maksymalnie 60 minut. 
 
7. DŁUGOŚĆ TRAS 
7.1. Klasyfikacja Amator 

 dziewczęta i chłopcy kategorie wiekowe 10-12 lat, 13-14 lat, 15-16 lat – 12,8 km (2 rundy) 

7.2. Klasyfikacja Wojewódzka Liga Uczniowskich Klubów Sportowych 

 Żak – 12,8 km (2 rundy) 

 Żakini – 12,8 km (2 rundy) 

 Młodziczka – 12,8 km (2 rundy) 

 Młodzik – 19,2 km (3 rundy). 

 
8. PROGRAM MINUTOWY 
8.1. Klasyfikacja Amator 

 9.00 - odprawa techniczna 

 9.15 - uroczyste otwarcie zawodów 

 9.37 - start dziewczęta i chłopcy kategorie wiekowe 10-12 lat, 13-14 lat, 15-16 lat 



 

 

 11.00 – zakończenie zawodów i dekoracja zawodników 

8.2. Klasyfikacja Wojewódzka Liga Uczniowskich Klubów Sportowych 

 7.00 – 8.45 - weryfikacja zawodników 

 9.00 - odprawa techniczna 

 9.15 - uroczyste otwarcie zawodów 

 9.30 - start kategorii Młodzik 

 9.35 - start kategorii Młodziczka, Żak, Żakini 

 11.00 – zakończenie zawodów i dekoracja zawodników 

 
9. NAGRODY 
9.1. Klasyfikacja Amator 

 Zawodnicy z miejsc I-III we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy i drobne 

upominki 

 Każdy finalista zawodów otrzyma na mecie pamiątkowy medal. 

9.2. Klasyfikacja Wojewódzka Liga Uczniowskich Klubów Sportowych 

 Zawodnicy z miejsc I-III we wszystkich kategoriach otrzymają puchary i drobne upominki 

 Każdy finalista zawodów otrzyma na mecie pamiątkowy medal. 

 
10. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH 
10.1. Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów: 

 31.08.2018 r. (piątek), godz. 10:00-16:00 

 01.09.2018 r. (sobota), godz. 8:00-20:00 

 02.09.2018 r. (niedziela), godz. 7:00-8:45.  

10.2. W ramach pakietu startowego zawodnik obu klasyfikacji biorący udział w miniPAŁUKI TOUR 
otrzyma m.in.: chip do pomiaru czasu, numer startowy, opaskę na rękę uprawniającą do wejścia 
do strefy zawodnika, torbę, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od 
sponsorów zawodów, a na mecie pamiątkowy medal. 

 
11. ZASADY FINANSOWANIA WYŚCIGU 
Koszty organizacji wyścigu ponoszą Organizatorzy. Koszty dojazdu na wyścig oraz pobytu zawodnik 
pokrywa we własnym zakresie. Baza noclegowa zostanie podana na stronie Organizatora wyścigu lub 
w mediach społecznościowych dotyczących wyścigu. 
 
12. UWAGI KOŃCOWE 
12.1. Uczestnicy  wyścigu (klasyfikacja Wojewódzka Liga Uczniowskich Klubów Sportowych) muszą 

być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej przez 
macierzyste kluby.  Zawodników w kategorii Amator ubezpiecza Organizator w zakresie NNW. 

12.2. Komisję sędziowską deleguje Kujawsko – Pomorski Związek Kolarski. 
12.3. Wyścig zostanie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne. 
12.4. Organizator ma prawo do nieprzyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu. 
12.5. Uczestnik nieprzestrzegający niniejszego regulaminu zostanie zdyskwalifikowany. 
12.6. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji takich jak telefony komórkowe, krótkofalówki, 

radio itp. oraz odtwarzaczy muzycznych podczas jazdy rowerem na trasie wyścigów jest 
zakazane. 

12.7. Zakazuje się używania przystawek czasowych do roweru typu lemond. 
12.8. Zakazuje się używania rowerów czasowych. 
12.9. Na całej trasie wyścigu obowiązuje zawodników posiadanie zapiętego kasku rowerowego. 
12.10. Numer startowy wchodzący w skład pakietu startowego musi być widoczny przez cały czas 

trwania wyścigu. 
12.11. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi 

w sposób, który nie zakłóci przebiegu zawodów. 



 

 
12.12. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i 

poczęstunek dla zawodników. 
12.13. Zawodnicy po ukończeniu wyścigu będą mieli możliwość skorzystania z zaplecza sanitarnego 

znajdującego się w pobliżu mety. 
12.14. W czasie trwania wyścigu opiekę medyczną zapewnia prywatna firma medyczna. Najbliższy 

Szpital znajduje się w Żninie – Pałuckie Centrum Zdrowia (ul. Szpitalna 30), który o organizacji 

wydarzenia zostanie powiadomiony. 

12.15. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania wyścigu rozpatrywać będzie Sędzia 

główny w porozumieniu z Organizatorem. 

12.16. Opiekun prawny uczestnika ma prawo do zgłoszenia protestu do 2 godzin od dyskwalifikacji 

bądź ukończenia wyścigu. 

12.17. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

12.18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez uczestników. 

12.19. Wyścig zostanie rozegrany przy ruchu częściowo ograniczonym. Wszyscy zawodnicy 

zobowiązani są do przestrzegania kodeksu drogowego. 

12.20. Uczestnicy zawodów oraz opiekunowie prawni poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa w 

zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) na 

potrzeby zawodów, wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i odbioru nagród. 

Administratorem danych jest Organizator. Dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922). Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, badań rynku 

i organizacji konkursów marketingowych przez administratora danych, jego partnerów, 

sponsorów wydarzenia lub trzecich organizacji współpracujących z Organizatorem. 

12.21. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wyścigu z ramienia Klubu SZOSA Żnina jest Marek 

Kozłowski - tel. 795 441 312. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik nr 7 

Mapa trasy Rodzinnego Rajdu Rowerowego KIDS TOUR 
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