REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
1. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:
Rajd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą
zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu
zobowiązani są do:
Przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora
rajdu,
Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie
rajdu,
Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość
między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.
Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami
kolumny,
Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy, przy zachowaniu ostrożności,
Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, aby nie potrącić innych uczestników. Nie wolno wyprzedzać
stwarzając zagrożenie na drodze. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego
wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące
lub polanie,
Przed wyruszeniem organizator rajdu wręcza ulotki z przebiegiem i opisem trasy rajdu oraz kartę
punktacji,
Na trasie rajdu rozmieszczone są cztery punkty kontrolne, na których uczestnik zdobywa punkty za wiedzę
z kategorii: przyrodniczej, turystycznej i historycznej związanej z obszarem objętym przez LGD „Równiny
Wołomińskiej” oraz sprawność. Uzyskuje również pieczątkę na karcie punktacji,
Każdy uczestnik ma obowiązek uzyskać cztery pieczątki na punktach kontrolnych, aby ukończyć rajd,
Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
Uwaga: na wszelki wypadek należy zabrać ze sobą wodę, czapkę, kurtkę lub pelerynę przeciwdeszczową.
Na trasie zabrania się:
spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
niszczenia przyrody,
indywidualnej jazdy rowerem osób niepełnoletnich bez opiekuna,
głośnego zachowywania się,
zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

