REGULAMIN
Rajdu Rowerowego Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego
w ramach obchodów 100-lecia pobytu w Tomaszowie Lubelskim
5 czerwca 2021 r.,
I. TERMIN: 5 czerwca 2021 r.


Rejestracja uczestników w dniu rajdu rozpocznie się od godz. 7.30 na placu II Liceum
Ogólnokształcącego (dawniej „Ekonomik”), ul. Żwirki i Wigury 3.



Start rajdu nastąpi w dniu 5 czerwca 2021 r. o godz. 8:30 z placu Starostwa
Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68.



Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu Rajdu ze względu na
wprowadzone obostrzenia epidemiologiczne.



Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

II. MIEJSCE RAJDU:
Rejestracja i zakończenie rajdu odbędzie się na placu II Liceum Ogólnokształcącego (dawniej
„Ekonomik”), ul. Żwirki i Wigury 3.
III. ORGANIZATOR:
Głównym organizatorem Rajdu jest Powiat Tomaszowski
Współorganizatorzy:


Stowarzyszenie Robim Co Możem Ulhówek



Stowarzyszenie Pamięci 1 Pułku Piechoty KOP



Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze” w Tomaszowie Lubelskim.

IV. INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE:


Placówka Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej



Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim



Komenda Powiatowa PSP w Tomaszowie Lubelskim



Jednostki OSP z gmin: Tomaszów Lubelski, Jarczów, Rachanie, Tarnawatka, Susiec



Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu tomaszowskiego



Serwis Rowerowy Ale jazda Zamość
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V. CELE RAJDU:


Upamiętnienie Marszałka Józefa Piłsudskiego w ogłoszonym przez Radę Powiatu
w Tomaszowie lubelskim roku Józefa Piłsudskiego w Powiecie Tomaszowskim.



Upamiętnienie miejsc pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego na Ziemi Tomaszowskiej.



Promocja turystycznych szlaków rowerowych i pieszych powiatu tomaszowskiego.



Popularyzacja turystyki rowerowej jako aktywnej formy wypoczynku.



Integracja społeczności lokalnych, turystów, organizacji pozarządowych.



Poznanie i promocja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych powiatu
tomaszowskiego.



Promocja Powiatu Tomaszowskiego, Roztocza i Grzędy Sokalskiej .

VI. PROGRAM RAJDU:
7.30 – rejestracja uczestników rajdu
8.30 – start rajdu
18.00 – zakończenie rajdu
Uszczegółowiony plan Rajdu podany zostanie najpóźniej na 14 dni przed Rajdem.
VII. MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW: 200 osób
Organizatorzy zastrzegają możliwość zmniejszenia liczby uczestników zgodnie z
obowiązującymi zasadami epidemicznymi obowiązującymi w czasie rajdu.
VIII. ZGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZESTNIKÓW RAJDU.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać 100
kilometrową trasę rajdu.
2. Formalnym warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest zgłoszenie udziału, wpisanie się na
listę uczestników, co umożliwi wystawienie polisy ubezpieczeniowej (NW).
3. Zgłoszenia udziału w Rajdzie przyjmowane będą do dnia 16 maja 2021 r. wyłącznie
drogą elektroniczną.
4. Zgłoszenia należy dokonywać na specjalnym druku (do pobrania ze strony internetowej
www.powiat-tomaszowski.com.pl) i przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy:
promocja@powiat-tomaszowski.com.pl.
5. Szczegółowe informacje dotyczące rajdu pod numerem telefonu: 84 664 12 53
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6. Uczestnictwo (przybycie na Rajd) należy potwierdzić osobiście w dniu 5 czerwca 2021 r.
do godz. 8.20 w Biurze Rajdu
7. Ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu do Rajdu decyduje kolejność zgłoszeń.
8. W przypadku zgłoszenia się 200 uczestników - lista zostanie

zamknięta przed

upłynięciem terminu tj. przed 16 maja 2021 r.
9. Zgłoszenie się do udziału w Rajdzie w dniu 5 czerwca 2021 r. do godz. 8.20 jest
równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu Rajdu i zobowiązaniem
do przestrzegania jego postanowień.
ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UCZESTNIKÓW RAJDU ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
DROGOWEGO:
Rajd odbywać się będzie w kolumnie skrajem prawej strony jezdni przy ograniczonym ruchu
drogowym, jednak uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu
drogowego, wobec czego uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:
1. Poruszania się z prawej strony jezdni i podczas jazdy zachować szczególną ostrożność.
2. Jazdy w kolumnie z przestrzeganiem obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
3. Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do
prędkości

prowadzącego kolumnę i innych uczestników Rajdu, przy zachowaniu

ostrożności i bezpiecznego odstępu, należy jechać równo, spokojnie w szyku.
4. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedać. Należy kontrolować
szybkość przez hamowanie.
5. Zabrania się:
a) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na
pedałach lub podnóżkach,
b) czepiania się pojazdów,
c) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę
po jezdni obok innego roweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym
uczestnikom ruchu oraz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
d) wyprzedzania prowadzącego kolumnę rowerową Rajdu.
6. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie jest zabronione .
7. Każdy manewr na drodze musi być poprzedzony upewnieniem się o możliwości
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
8. Podczas postoju nie tarasować drogi. W przypadku awarii roweru należy zjechać na
pobocze i zasygnalizować służbom porządkowym poprzez podniesienie ręki.
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9. Uczestnik Rajdu jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz
obowiązkowo podporządkowania się decyzjom organizatorów Rajdu, Służby
Porządkowej oraz poleceniom funkcjonariuszy Policji.
10. W przypadku wycofania się z uczestnictwa w Rajdzie należy ten fakt zgłosić do
Kierownika lub Koordynatora Rajdu.
11. Nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu powoduje wykluczenie z Rajdu.
Przejazd trasą Rajdu przebiegał będzie w kolumnie, którą pilotował będzie na odcinkach
niebezpiecznych pojazd Policji lub Straży Granicznej. Kolumnę zamykał będzie oznakowany
pojazd straży pożarnej.
NA RAJD PROSIMY ZABRAĆ, CO NAJMNIEJ:
Napoje, kask rowerowy lub inne nakrycie głowy, płaszcz przeciwdeszczowy, rower – najlepiej
górski lub trekkingowy.
Rower powinien być sprawny technicznie i wyposażony zgodnie z przepisami ustawy Prawo
o ruchu drogowym.
PODCZAS RAJDU OBOWIĄZUJE ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU I ŚRODKÓW
ODURZAJĄCYCH!
IX. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
1. Opiekę w trakcie przejazdu.
2. Pomoc medyczną.
3. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Serwis techniczny.
5. Posiłek regeneracyjny i napoje na trasie Rajdu 5 czerwca 2021 r.
X. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW RAJDU:
1. Potwierdzenie przybycia (uczestnictwa) w Rajdzie.
2. Zapoznanie się i zaakceptowanie zapisów niniejszego Regulaminu.
3. Podporządkowanie się poleceniom organizatorów Rajdu i kierownikom poszczególnych
grup.
4. Przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego.
5. Przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska i przeciwpożarowych.
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6. Odpowiedzialność za udział w Rajdzie młodzieży do 18 roku życia ponoszą opiekunowie,
z którymi zgłosili się do udziału w Rajdzie.
X. OBSŁUGA RAJDU:
1. Komandor Rajdu: Jarosław Korzeń
2. Kierownik Rajdu: Mariusz Skorniewski
3. Koordynatorzy Rajdu: Ewelina Michniak, Magdalena Tereszczuk
4. Kierownik Biura Rajdu: Magdalena Leszczyńska
5. Służba Porządkowa Rajdu: Jacek Kozak, Andrzej Bartecki
6. Prowadzenie grupy rowerowej: Jacek Kozak, Mariusz Skorniewski
XI. TRASA RAJDU:
Tomaszów Lubelski – Majdan Górny – Jarczów – Podhorce – Rachanie – Tarnawatka –
Szarowola – Susiec – Łosiniec – Tomaszów Lubelski.
Uszczegółowiony plan Rajdu podany zostanie najpóźniej na 14 dni przed Rajdem.
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