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START:
Plac Ratuszowy 
godz: 1000

Finał:
Jesienny piknik - Teren parku Rosta w Komorowicach
godz: 1330 - 1600 

Trasa:
ok. 29,3 km

19.09.2010

www.rajdy-rowerowe.bielsko.plPod patronatem GRAŻYNY STANISZEWSKIEJ

ORGANIZATORZY: UBEZPIECZENIE:SERWIS:
PATRON ZDROWEGO

ŻYWIENIA: PATRONAT PRASOWY:

WSPÓŁORGANIZATORZY:

PATRONAT INTERNETOWY:

PATRONAT RADIOWY:

Komenda Miejska Policji
w Bielsku-Białej

Firma WAWROSZ
w Bielsku-Białej

Gospodarstwo Pomocnicze
w Bielsku-Białej

Straż Miejska
w Bielsku-Białej

Bielska Szkoła
Rzemiosł

w Bielsku-Białej

TRASA 29-GO BIElSkIEGO RODZINNEGO RAjDU ROWEROWEGO
1. Plac Ratuszowy → Dmowskiego w prawo 0,1 km
2. Dmowskiego → Sempołowskiej prosto 0,3 km
3. Sempołowskiej → Leszczyńska w lewo 1,4 km
4. Leszczyńska → Gen. Maczka prosto 3,0 km
5. Gen. Maczka → Bystrzańska w prawo 3,8 km
6. Bystrzańska → Olszówki w lewo 4,4 km
7. Olszówki → Karbowa prosto 7,3 km
8. Karbowa → Karpacka w prawo 8,9 km
9. Karpacka→ Jeżynowa w lewo 9,2 km

10. Jeżynowa → Antyczna w lewo 10,7 km
11. Antyczna → Wapienicka w prawo 11,4 km
12. Wapienicka → Cieszyńska w prawo 12,1 km
13. Cieszyńska → Zapłocie Duże w lewo 12,2 km
14. Zapłocie Duże →Sobieskiego na wprost 15,2 km
15. Sobieskiego → Św. Stanisława w lewo 15,4 km
16. Św. Stanisława → Nad Potokiem w prawo 15,6 km
17. Nad Potokiem → Zuchów w lewo 15,7 km
18. Zuchów - Przejazd nad S1 → Piechurów prosto 18,1 km
19. Piechurów → Poligonowa w prawo 18,5 km
20. Poligonowa → Mazańcowicka w prawo 20,6 km
21. Mazańcowicka → Komorowicka w lewo 21,7 km
22. Komorowicka → Barkowska prosto 22,4 km
23. Barkowska → Hałcnowska w prawo 25,5 km
24. Hałcnowska → Daszyńskiego w prawo 27,0 km
25. Daszyńskiego → Olimpijska w lewo 27,3 km
26. Olimpijska → Komorowicka w lewo 28,0 km
27. Komorowicka → Ceramiczna w lewo 29,1 km
28. Ceramiczna - park Rosta w prawo 29,3 km

TRASA



Zgłoszenia przyjmowane będą :
11 - 18.09 w godz. 9 - 00 - 1600 Biuro Rajdu ul. Krasińskiego 5a Bielsko-Biała, tel. (33) 822 05 29
19.09 w godz. 8 - 00 - 900 Plac Ratuszowy Bielsko-Biała 

Organizator zastrzega jednak, że zapisy będą prowadzone do wyczerpania koszulek. 

Start 19.09.2010 r. z Placu Ratuszowego o godz. 10.00 Długość trasy ok. 29 km.

Można startować całymi rodzinami lub indywidualnie. Dzieci bez karty rowerowej pod opieką
osób dorosłych.

Opłata startowa:
w dniach 11-18.09 - 11 zł -
w dniu 19.09 - 15 zł -
w ramach opłaty: koszulka, folder okolicznościowy, jogurt, kupon na loterię oraz ciepły posiłek  -

Każdy uczestnik powinien jechać w kasku rowerowym.

Konkurencje:
najliczniejsza rodzina 28 Rodzinnego Rajdu Rowerowego, która nie wygrała w poprzednich edycjach - , pokrewieństwo w linii prostej, 
weryfikacja na podstawie dowodu tożsamości
najliczniejsza grupa zorganizowana -
najliczniejsza reprezentacja szkoły (udział % - ) w kategorii szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (dotyczy szkół 
pełnoklasowych, zespoły szkół nie będą brane pod uwagę)

WAŻNE: na listach grup szkolnych startujących do konkursu mogą znajdować się tylko, uczniowie i opiekunowie (jeden opiekun 
na dziesięciu uczniów), listy muszą posiadać pieczątkę szkoły i podpis dyrektora oraz wypisanym ogólnym stanem ilości uczniów 
w szkole na dzień zgłoszenia. Tylko takie listy będą rozpatrywane do konkursu.

Szkoły proszone są o zgłaszanie grup na dwóch listach osobna z uczniami i osobna z opiekunami (nauczyciele, rodzice, itp.)

najstarszy uczestnik rajdu, który nie wygrał w poprzednich edycjach, weryfikacja na podstawie dowodu tożsamości  -
najmłodszy uczestnik rajdu jadący samodzielnie, który nie wygrał w poprzednich edycjach  -
najmłodszy uczestnik rajdu jadący niesamodzielnie, który nie wygrał w poprzednich edycjach -

W powyższych konkurencjach mogą wziąć udział uczestnicy, którzy przejadą całą trasę rajdu.

Dużo różnych nagród, a wśród nich: rowery, plecaki, śpiwory, kaski, sakwy rowerowe, koszulki do rozlosowania wśród WSZYSTKICH 
uczestników Rajdu, którzy przejadą całą trasę.

Na wszelki wypadek proszę zabrać kurtki przeciwdeszczowe lub peleryny.

Ubezpieczenie zapewnia Towarzystwo Ubezpieczeniowe InterRisk w B-B.

Serwis rowerowy zapewnia organizator.

Sprawy nie ujęte w regulaminie należą do organizatorów.

Podczas rajdu należy bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu drogowym. Nie ścigać się. Zachować ostrożność.

Kolumna Rajdu składa się z : samochodu Policji - szeregu organizatorów BTC w kamizelkach odblaskowych - peletonu rowerzystów 
(jednakowe koszulki) - w środku peletonu organizatorzy BTC w kamizelkach odblaskowych - karetki pogotowia i Grupy PCK - 2 
samochodów FIAT na rowery i osoby, które nie mogą kontynuować jazdy - samochodu serwisu rowerowego .

Przed rajdem należy sprawdzić stan techniczny roweru. 
UDZIAŁ W RAJDZIE TYLKO NA SPRAWNYCH ROWERACH!

Osobą odpowiedzialną za całość rajdu , trasę oraz rozstawienie służb jest Jolanta Koźmin i Jan Pająk - Beskidzkie Towarzystwo 
Cyklistów w Bielsku - Białej , tel. 692 829 630 , 798 454 453.

Uczestnicy stosują się bezwzględnie do poleceń POLICJI oraz zabezpieczającej trasę ekipy porządkowej na całej trasie rajdu.

REGULAMIN RAJDU

PROGRAM RAJDU

SPONSORZY

930 ROZPOCZĘCIE RAJDU - wywiady z gośćmi i uczestnikami

1000 START RAjDU - Plac Ratuszowy w Bielsku - Białej

1000 - 1330 ETAP (ok. 29 km)

1330 - 1600 Piknik 29 Rodzinnego Rajdu Rowerowego - teren park Rosta w Komorowicach Krak.

- uroczyste powitanie przez gospodarzy

- degustacja jogurtu

- konkurencje sprawnościowe

- ciepły posiłek

- kiermasz rowerowy

- rozstrzygnięcie konkurencji regulaminowych

- loteria

- zakończenie rajdu

www.projekt.btcbb.plNowo oznakowana trasa rowerowa


