
Regulamin XXIV Koneckiego Rajdu Rowerowego 

 

1. Cel imprezy: 
 Propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu 

 Popularyzacja turystyki rowerowej 

 Poznanie walorów krajoznawczych regionu 

 Sprawdzenie się  w długodystansowej jeździe rowerem 

 Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego „GREEN VELO”. 

2. Organizatorzy: 
 Klub Turystyki Aktywnej „PASAT” w Końskich, 

 Oddział PTTK w Końskich, we współpracy z: 

 Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, 

        Starostwem Powiatowym w Końskich,  

       Urzędem Miasta i Gminy w Końskich. 

 

3. Termin i przebieg imprezy: 

    Start: 9 września 2017r. (sobota), Sielpia, Ośrodek Wypoczynkowy „Bartek”,                 

ul. Staszica. Wyjazd indywidualny po wydaniu kart startowych w godz. 7:00 – 10:00. 

      Meta: Sielpia, Ośrodek Wypoczynkowy „Bartek”, czynna 9 września 2017r. od godz. 

13:00 do 21:00. Każdy uczestnik po osiągnięciu mety otrzymuje pamiątkowy medal za 

ukończony dystans, dyplom uczestnictwa oraz wylosowany upominek. 

4. Dystanse i trasy Rajdu: 

 180 km: Sielpia – Mościska – Kłucko – Oblęgorek – Brynica – Kielce – Suków – 

Borków – Daleszyce – Masłów – Zagnańsk – Szałas – Krasna – Miedzierza - Sielpia  

 135 km: Sielpia – Mościska – Kłucko – Oblęgorek – Brynica – Kielce – Zagnańsk – 

Szałas – Krasna – Miedzierza – Sielpia  

 75 km: Sielpia – Miedzierza – Smyków – Grzymałków – Kuźniaki – Hucisko – 

Oblęgorek – Porzecze – Malmurzyn – Kłucko – Mościska – Sielpia 
 

* pogrubienie – trasa przebiega szlakiem GREEN VELO 

 

5. Uczestnictwo: 
Konecki Rajd Rowerowy jest ogólnodostępną imprezą o charakterze rekreacyjno-

turystycznym. Udział w niej wymaga dobrej zaprawy w turystyce rowerowej oraz 

znajomości przepisów ruchu drogowego. Uczestnikiem imprezy może być każda osoba, 

która ukończyła 18 lat oraz posiada dobry stan zdrowia. Uczestnicy pokonują wybraną trasę 

indywidualnie, potwierdzając pobyt we wskazanych na karcie startowej miejscowościach 

dowolną pieczątką. 

Zgłoszenia z wpłatą wpisowego w wysokości 38 zł (członkowie PTTK z opłaconą składką za 

2017r. 35 zł) przyjmowane będą w Oddziale PTTK do dnia 06.09.2017 r. pod adresem: 

 

Oddział PTTK, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, tel./fax 41 372 31 70 
www.pttkkonskie.pl;       biuro@pttkkonskie.pl 

Konto: Nr 28 1240 5006 1111 0000 5555 8686 

 

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie późniejszym, również w dniu imprezy, lecz 

wówczas organizator nie gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń. Kwota wpisowego 

nie podlega  zwrotowi a jej wysokość pomniejszeniu. 

Biuro Rajdu w Ośrodku „Bartek” w Sielpi czynne będzie w dniu 8 września 2017r. (piątek)   

w godz. 18:00 -  21:00. 

 

6. Noclegi: 
Organizator w ramach wpisowego nie zabezpiecza noclegu. Dla zainteresowanych osób jest     

możliwość rezerwacji przez Biuro PTTK noclegu z pościelą w Ośrodku „Bartek” w Sielpi      

w przeddzień i w dniu imprezy. Jeden nocleg kosztuje 40 zł/os (dwa 75 zł/os.).  Rezerwacji 

należy dokonać telefonicznie, mailowo lub na karcie zgłoszenia (ilość miejsc ograniczona).  

 

7. Nagrody i świadczenia: 
Wszystkim, którzy dokonają zgłoszenia w terminie organizator zapewnia: 

 Medal za ukończenie dystansu zgodnie z regulaminem 

 Dyplom uczestnictwa 

 Znaczek okolicznościowy 

 Ognisko z pieczoną kiełbaską w dniu 9.09.2017 r. 

 Gorący posiłek w dniu 10.09.2017r. (dla korzystających z noclegu) 

 Punkty do odznak KOT oraz Turysta Ziemi Koneckiej 

 Okolicznościową pieczątkę 

 Upominek dla każdego w drodze losowania 

 Ubezpieczenie w dniu 09.09.2017r. 

 

8. Obowiązki uczestników: 
 Posiadanie sprawnych rowerów sportowo-turystycznych z oświetleniem. 

 Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, przeciwpożarowych, ochrony przyrody 

i Karty Turysty. 

 Stosowanie się do postanowień organizatorów. 

 

9. Postanowienia końcowe: 
 Nie prowadzi się klasyfikacji a uzyskany czas ma znaczenie  honorowe. 

 Nie przewiduje się specjalnych nagród dla najszybszych, a jedynie upominki 

losowane wśród wszystkich uczestników imprezy. 

 Trasa Rajdu przebiega drogami asfaltowymi o zróżnicowanej nawierzchni (odcinkami 

nawierzchnia terenowa). Należy zwrócić szczególną uwagę na ubytki w asfalcie, 

koleiny, niebezpieczne krawędzie jezdni i pobocza. Dodatkowym utrudnieniem są: 

natężenie ruchu, remonty dróg i maszyny rolnicze. 

 Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy. 

 W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych start może być 

opóźniony, a trasy częściowo zmienione. 

 Osoby, którym udowodni się skracanie trasy lub jazdę innym środkiem lokomocji 

niż rower, zostaną zdyskwalifikowane. 

 W razie potrzeby uczestnicy zapewniają sobie transport  we własnym zakresie. 

 Zaleca się posiadanie odpowiednich map. 

 Zgłoszeni po terminie ubezpieczają się we własnym zakresie. 

 Interpretacja regulaminu należy do organizatorów i jest ostateczna. 
 

     Do zobaczenia na trasie Rajdu!! 

                                                                              Organizatorzy 

 

 

 

 

 

http://www.pttkkonskie.pl/
mailto:biuro@pttkkonskie.pl
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