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CYKLOCEKCYN 2019 
VI BOROWIACKI RAJD ROWEROWY 

TRASA NA ORIENTACJĘ – INSTRUKCJA  
 
 
 

1. Budowniczy trasy i sędzia główny: Adrian Nikonowicz 
2. Rajd odbędzie się w dniu 15 czerwca 2019 r. w Cekcynie, powiat tucholski, woj. kujawsko-

pomorskie; baza Rajdu: przy plaży nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim 
3. każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Rajdu i jego 

przestrzegania  
4. Dystans i limit czasu 

a. TR 50 trasa rowerowa o długości około 50 km 
b. start – godz. 10.00 
c. limit czasu 6 h,  
d. kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf,  
e. obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa) 
f. start wspólny (masowy) 
g. start indywidualny; możliwy start w drużynach 2-5 osób. Maksymalnie dwie osoby 

dorosłe w drużynie. 
5. Zasady współzawodnictwa i klasyfikacji: 

a. punkty kontrolne:  

 w terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oparte na naturalnych obiektach 
krajoznawczych, historycznych lub przyrodniczych.  

 będą to punkty zadaniowe lub oznaczone biało-czerwonymi lampionami, z kredką 
lub mazakiem, dla potwierdzenia punktu; w przypadku braku kredki lub mazaka na 
punkcie kontrolnym, w karcie należy wpisać kod z lampionu własnym długopisem 
oraz BK (brak kredki) 

 potwierdzenie PK stanowi spisanie kodu z lampionu w określone miejsce na karcie 
startowej 

 w wypadku braku na danym PK lampionu należy wpisać BPK  (brak punktu 
kontrolnego)  na karcie startowej oraz zgłosić ten fakt obsłudze biura Rajdu na 
mecie 

 o rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od 
Organizatora przed startem 

 swoją obecność na PK uczestnicy powinni potwierdzić wpisem kodu w odpowiednie 
miejsca na karcie startowej. UWAGA: w wypadku braku na danym PK lampionu 
należy wpisać brak PK na karcie startowej oraz zgłosić ten fakt obsłudze biura Rajdu 
na mecie. W szczególnych przypadkach warto skontaktować się telefonicznie z 
Organizatorem 

 każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście 

 kolejność odwiedzania punktów kontrolnych jest dowolna (scorelauf).  
b. zasady uczestnictwa i rywalizacji: 

 uczestnicy pokonują trasy Rajdów siłą własnych mięśni na rowerach 
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 na trasie będzie prowadzona klasyfikacja uczestników z podziałem na kategorie:  

 open  

 rodzinna (w drużynie minimum jedno dziecko do 16 lat) 

 każdy z uczestników otrzyma w Biurze Rajdu kartę startową. 10 minut przed startem 
każdy z uczestników otrzyma mapę lub komplet map. 

 uczestnik zobowiązany jest oddać kartę startową niezwłocznie po przekroczeniu linii 
mety 

 przed startem uczestnicy nie deklarują wyboru trasy, mogą o tym zdecydować 
dopiero w trakcie trwania Rajdu 

 aby zostać sklasyfikowanym w rajdzie należy prawidłowo potwierdzić co najmniej 
jeden PK. 

 za każdy potwierdzony PK uczestnik otrzyma od 1 do 5 punktów przeliczeniowych 
(punkty najłatwiejsze i najbliższe bazie zawodów mają np. 1 punkt wagowy, te 
najbardziej oddalone lub trudne technicznie do znalezienia np. 5 pkt.) 

 za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne: za 
każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt 
przeliczeniowy. Maksymalne spóźnienie to 30 minut, powyżej tego czasu zawodnik 
lub drużyna będą zdyskwalifikowani 

 zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie 
zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych, w najkrótszym czasie 

 w klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów 
przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę. 

 nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, 
nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie wrócą na metę w przeciągu 
pół godziny po wyznaczonym limicie czasowym 

 w przypadku złamania zasad określonych w Regulaminie Rajdu i niniejszej Instrukcji, 
Organizator może nałożyć na uczestnika karę czasową, punktową lub 
zdyskwalifikować go 

 uczestnicy, którzy podczas Rajdu nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z 
jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora 
(numer telefonu będzie na mapie) 

6. Wyposażenie uczestników: 
a. wyposażenie obowiązkowe: 

 kompas 

 przyrządy do pisania do zaznaczenia PK na karcie startowej  (najlepiej odporne na 
działanie wody), 

 telefon komórkowy 

 widoczne elementy odblaskowe na ubraniu 

 dowód osobisty 

 sprawny rower 

 kask rowerowy. 
b. wyposażenie zalecane: 

 apteczka pierwszej pomocy 

 oświetlenie tylne czerwone 

 zapasowe baterie 

 dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych 
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 ubezpieczenie NNW. 
6. Postanowienia końcowe: 

a. obowiązuje bezwzględny zakaz pomocy przez osoby trzecie, w tym korzystania z 
jakichkolwiek środków transportu - z wyjątkiem roweru 

b. zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po drodze sklepach 
c. ze względów bezpieczeństwa, wszystkich uczestników bezwzględnie obowiązuje 

zgłoszenie Organizatorowi zakończenia udziału w Rajdzie w jeden z poniższych 
sposobów: 

 poprzez zameldowanie się w bazie Rajdu 

 telefonicznie sędziemu głównemu (numer telefonu będzie podany na mapie) 
g. używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej jako pomocy przy nawigacji jest zabronione 

i będzie karane dyskwalifikacją. Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej dozwolone 
jest jedynie w celu zapisu śladu (tracka) do wykorzystania po Rajdzie oraz do pomiaru 
parametrów ruchu (prędkości, kierunku i odległości) 

h. uczestnicy Rajdu zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i 
udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). 

 
 
ORGANIZATOR 

 

 
 
 
 
 


