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DLA JANA PAWŁA II 
 
I BIEG PAPIESKI - RAJD ROWEROWY  

REGULAMIN 

I.    CEL IMPREZY. 

1. Uczczenie II rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II.  
2. Oddanie hołdu wielkiemu Polakowi Janowi Pawłowi II. 
3. Popularyzacja imprez biegowych i turystyki rowerowej. 
4. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia . 
5. Poznanie walorów krajoznawczo - turystycznych  Puszczy Bydgoskiej, Gminy Nowa 

Wieś Wielka i Bydgoszczy. 

 
II.    NAZWA  ZAWODÓW. 
 
DLA JANA PAWŁA II 
I BIEG PAPIESKI - RAJD ROWEROWY  
 
III.    TERMIN IMPREZY.  
 
1 maja 2013r., Środa  

IV.    MIEJSCE  ZAWODÓW i TRASA. 

1. Bieg będzie przeprowadzony na terenach leśnych w Puszczy Bydgoskiej z Brzozy 
do Bydgoszczy.  

2. Start honorowy przy Kościele w Brzozie ( start ostry przy Hotelu Brzoza ). 
3. Meta - Dom Prowincjalny, Zgromadzenie Duch Świętego - Bydgoszcz ul.Jana Pawła 

II nr 117. 
4. Długość trasy: 15 km  dla biegaczy. 
5. Długość trasy:ok.40 km  dla uczestników rajdu rowerowego.   
6. Zawodnicy na starcie ustawiają się według kolejności: 

rowerzyści  – start godz. 11,55  
za nimi biegacze – start godz.12,00  

7. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr dla biegaczy i co 5km dla 
rowerzystów. 

8. Pomiar czasu w systemie elektronicznym  – oficjalnym czasem jest czas netto. 
9. Punkt odżywiania ( woda, izotonik , owoce )  będzie  znajdował się na  5 km i 10 km 

dla biegaczy. 
10. Punkt odżywiania będzie  znajdował się na  15 km i 30 km dla rowerzystów. 
11. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Obsługa punktów będzie spisywała 

numery startowe zawodników skracających trasę.  
12. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3h dla biegaczy i rowerzystów. 
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V.      PROGRAM  

1. I BIEG PAPIESKI - RAJD ROWEROWY to  ogólnopolska impreza sportowo na 
terenach położnych w Puszczy Bydgoskiej  pomiędzy Brzozą a Bydgoszczą. 

2. Dzień zawodów – Środa,  1 maja 2013r.   
•  godzina  8.00  – 10.00 - Biuro Zawodów – odbiór pakietów - Dom Prowincjalny, 
Zgromadzenie Duch Świętego - Bydgoszcz ul.Jana Pawła II nr 117, 
•  godzina 10.30 - 10.45  - wyjazd autobusów z biura zawodów dla biegaczy na start 
do Brzozy, 
•  godzina 11.30 -  start honorowy biegaczy i rowerzystów przy Kościele w Brzozie,   
•  godzina 11.55 -  start ostry - rajd rowerowy (dystans  40km), 
•  godzina 12.00 -  start ostry - bieg (dystans  15km), 
•  godzina 14.15-14.45 -  dekoracja zwycięzców  zawodów , baza zawodów - meta 
Bydgoszcz,  Zgromadzenie Ducha Świętego - Bydgoszcz ul.Jana Pawła II nr 117. 

3. Godzina 15.00 -   wspólna modlitwa. 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów.  
 
VI.    ORGANIZATORZY . 

1. Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej „ROWEROWA BRZOZA” , Urząd Gminy 
Nowa Wieś Wielka i Urząd Gminy Białe Błota.  

2. Współpraca : Zgromadzenie Ducha Świętego, Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka i 
Urząd Miasta Bydgoszczy, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bydgoszcz,  
Hotel Brzoza, OSP w Brzozie. 

3. Osoby kontaktowe : Stowarzyszenie Rowerowa Brzoza - Zbigniew Wiśniewski  
tel. 52 341-13-61 ,  

 
VII.    PATRONAT MEDIALNY. 

 
Polskie Radio Pomorza i Kujaw. 
 

VIII.  UCZESTNICTWO. 
 
Uczestnikiem biegu lub rajdu może być osoba, która spełni następujące warunki:  

1. Dokona  rejestracji   na jeden z dwóch wymienionych niżej sposobów : 
•    zgłoszenie na stronie Internetowej  www.rowerowabrzoza.pl  (rejestracja za 
pomocą Internetu  jest możliwa do dnia 15.04.2013r.), 
•    osobiste zgłoszenie w siedzibie Stowarzyszenia adres:  85-792 Bydgoszcz 
ul.Chopina 27 do dnia 30.04.2013r.  w przypadku wolnych miejsc, 
•    nie ma rejestracji w dniu zawodów  tj. w dniu  1.05.2013r.  
•    podczas weryfikacji, przy pobieraniu pakietu startowego wymagany będzie 
własnoręczny podpis zawodnika na karcie zgłoszenia, 
•    obowiązuje limit uczestników - 150 dla biegu i 150 dla rajdu rowerowego, 
•    w przypadku osiągnięcie limitu uczestników organizator może zamknąć listę 
przed 15.04.2013r. 

2. Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem.  
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3. Udział w biegu mogą wziąć  udział tylko osoby  pełnoletnie.  
4. Osoby w wieku 16-17   lat mogą wziąć udział w rajdzie rowerowym tylko za   

pisemną  zgodą rodziców lub  opiekunów prawnych. 
5. Każdy uczestnik przed startem w zawodach  ma obowiązek zapoznać się z 

regulaminem.  Regulamin zawodów, który  jest dostępny na stronie internetowej 
organizatora www.rowerowabrzoza.pl, w jego siedzibie pod adresem Bydgoszcz 
ul.Chopina 27 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 oraz w biurze zawodów. 

 

IX.   OPŁATA STARTOWA . 

1. Opłata startowa stała 25zł  dla biegaczy i uczestników rajdu rowerowego. 
2. Opłata startowa  może być dokonana w formie przelewu bankowego lub 

przekazu pocztowego na konto organizatora : 
Stowarzyszenie Klub "ROWEROWA BRZOZA", 86-061 Brzoza, Olimpin ul. 
Nadrzeczna 24. 
Bank Zachodni WBK 13 1090 1072 0000 0001 0981 8824 
 
Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł 
opłaty : I BIEG PAPIESKI - RAJD ROWEROWY. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów 
bankowych i pocztowych. Przyjęci będą Ci uczestnicy ( ramach obowiązującego 
limitu ),   których przelewy będą zaksięgowane na koncie organizatora do  
dnia 15 kwietnia 2013r.    

4. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończą zawodów.  
5. Organizator dopuszcza minimum 14 dni przed zawodami w przypadku rezygnacji z 

udziału zwrot opłaty w pełnej wysokości .  
Po tym terminie  opłata będzie  zwrócona w 50%.  

6.  W dniu zawodów opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

 
X.    ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW.  

1. Wszyscy uczestnicy biegu i rajdu rowerowego  otrzymują : 
•    imienny numer startowy,  
•    medal pamiątkowy bez względu za zajęte miejsce, 
•    prawo udziału w zawodach : bieg i rajd rowerowy oznakowaną trasą, 
•    prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, napoje, batony, owoce, ciastka),  
•    pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej 
www.rowerowabrzoza.pl i na tablicy ogłoszeń w miejscu mety zawodów, 
•    pełne zabezpieczenie medyczne (Grupa Ratownictwa Medycznego), 
•    ubezpieczenie NW, 
•    posiłek regeneracyjny po zawodach, 
•    możliwość umycia się po zawodach.  
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XI.     KATEGORIE WIEKOWE ( obowiązują tylko dla biegu)  : 

1. Mężczyźni: 
• open, 
• kategoria M1 - od 16 do 21 lat (rok ur. 1992-1997), 
• kategoria M2 - od 22 do 29 lat (rok ur. 1991-1984), 
• kategoria M3 - od 30 do 39 lat (rok ur. 1983-1974), 
• kategoria M4 - od 40 do 49 lat (rok ur. 1973-1964), 
• kategoria M5 - od 50 do 59 lat (rok ur. 1963-1954), 
• kategoria M6 - od 60 lat 69 lat (rok ur. 1953-1944) 
• kategoria M7+ od 70 lat (rok ur. 1943 i starsi ), 

2. Kobiety: 
• open, 
• kategoria K1 - od 16 do 21 lat (rok ur. 1991-1996), 
• kategoria K2 - od 22 do 29 lat (rok ur. 1990-1983), 
• kategoria K3 - od 30 do 39 lat (rok ur. 1982-1973), 
• kategoria K4 - od 40 do 49 lat (rok ur. 1972-1963), 
• kategoria K5+ od 50 lat (rok ur. 1962 i starsze ), 

 

XII.    KLASYFIKACJA i NAGRODY  - BIEG. 

1. Zwycięzcami w kategoriach Open bieg  (Kobiet i Mężczyzn)  zostaną zawodnicy, 
którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu 
kontrolnego. 

2. Zwycięzcami we wszystkich innych kategoriach w których wyróżnia się podział na 
wiek i płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę oraz nie 
pominą żadnego punktu kontrolnego. 

3. W kategorii open  mężczyźni  i kobiety  – najlepsi z czasami , miejsca od 1 do 3  
otrzymają  trofea sportowe.  

4. Ponadto w każdej kategorii wiekowej dla zwycięscy tj. miejsca 1  zostanie wręczone 
trofeum sportowe. 

5. Klasyfikacja wiekowa nie kumuluje się z nagrodami w klasyfikacji open. 

 
XIII.    KLASYFIKACJA DLA RAJDU ROWEROWEGO.  

1. W rajdzie rowerowym będzie prowadzona klasyfikacja ze względu na czas 
przejazdu. 

2. Dla najbardziej aktywnych uczestników rajdu rowerowego zostaną wręczone 
wyróżnienia w formie trofeów sportowych.  

XIV.    OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. 

1. Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne poruszać się tylko po oficjalnie 
wytyczonej trasie.  

2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie zawodów 
– nie dotyczy tylko miejsca  bufetu. 

3. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu.  
4. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją.  
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XV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 
przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem 
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w 
trakcie lub po zawodach. 

2. Udział w zawodach  jest dobrowolny i każdy uczestnik   startuje  na własną 
odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie. 

3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane 
ewentualne   szkody.  

4. Przez akceptację niniejszej regulaminu  uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia 
prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku 
lub szkody związanej z zawodami. 

5. Każdy uczestnik rajdu rowerowego jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. 
6. Podczas biegu  i rajdu rowerowego wszyscy uczestnicy  muszą posiadać numery 

startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą 
dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w 
całości. 

7. W czasie  całej imprezy  obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. 
8. Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej.  
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie  

imprezy. 
10. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób 

trzecich organizator nie odpowiada.  
11. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich 

wizerunków w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach  oraz materiałach 
promocyjnych  organizatorów i patronów medialnych. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz 
wywiady z uczestnikami zawodów oraz rajdu , mogą być wykorzystane przez prasę, 
radio i telewizję. 

12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych 
decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie 
zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 

 
 
 
Główny sędzia zawodów : Zbigniew Wiśniewski 

 
 

 
 


