
Regulamin 

IV Rajd Gwiaździsty im. Zacheusza Nowowiejskiego 

28.09.2014r. 

  

REGULAMIN 

  

CELE I ZAŁOŻENIA IV RAJDU GWIAŹDZISTEGO 

 popularyzacja wycieczek rowerowych, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej 

 integracja ludności powiatu przasnyskiego 

 propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji 

wśród lokalnej społeczności. 

ORGANIZATOR: 

• Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza 

• Strona internetowa: http://www.mazowszeturystyka.net.pl/ 

• e-mail: biuro@mazowszeturystka.net.pl 

PROGRAM ZAWODÓW: 

• IV Rajd Gwiaździsty im. Zacheusza Nowowiejskiego to cykliczna impreza organizowana co 

roku obejmująca uroczystości związane z Zacheuszem Nowowiejskim oraz rajd rowerowy. 

Rajd organizowany jest w miejscowości Stara Wieś na trasie Góry Dębowe w dniu 

28.09.2014r., rozpoczyna się zbiórką pod pomnikiem Zacheusza Nowowiejskiego o godzinie 

11:00. 

• Organizator ma prawo zmienić godzinę startu powiadamiając o tym uprzednio zawodników 

  

BIURO ZAWODÓW: 

• Miejsce oraz godziny otwarcia biura zostaną podane na stronie 

www.mazowszeturystka.net.pl. 

•  Organizator ma prawo zmienić miejsce i godziny otwarcia biura zawodów 

powiadamiając o tym uprzednio zawodników. 

 

DYSTANSE 

•  10 km - młodzież od 13 do 18 lat - mężczyźni i kobiety - trasa biała 

•  10 km - amatorzy - mężczyźni i kobiety - trasa biała 

•  20 km - OPEN - mężczyźni i kobiety - trasa niebieska 



  

WARUNKI UCZESTNICTWA 

• Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w rajdzie na trasie 10 km młodzież mają 

osoby w wieku 13-18 lat (młodzież gimnazjalna i szkół średnich), jeżeli posiadają pisemną 

zgodę rodziców. Na trasie 10 km amatorzy oraz 20 km OPEN mogą startować wyłącznie 

osoby dorosłe. 

• Warunkiem dopuszczenia do rajdu jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w rajdzie lub złożenie podpisanego 

własnoręcznie oświadczenia. 

• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników 

niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). 

• Zawodnicy muszą dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną lub osobiście w biurze zawodów. 

• Zgłoszenia należy dokonywać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

www.mazowszeturystyka.net.pl. 

• Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc startowych. Decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

• Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie kasku ochronnego sztywnego. 

  

NAGRODY: 

• W każdej z klasyfikacji (kobiet i mężczyzn) za zajęcie miejsc 1-3 SATYSFAKCJA, 

SPLENDOR, TROFEA oraz NIESPODZIANKI. 

• Po ukończeniu rajdu zawodnik otrzyma pamiątkowy medal. 

• Po zakończeniu rajdu obędzie się konkurs wiedzy historycznej i leśnej. Prowadzący imprezę 

będzie zadawał uczestnikom pytania związane z I Wojną Światową. Za poprawną odpowiedź 

uczestnik otrzyma drobną nagrodę rzeczową. 

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 

• Organizatorzy nie zapewniają opieki lekarskiej w trakcie trwania imprezy. 

• Organizatorzy nie zapewniają szatni, natrysków i toalet w trakcie trwania imprezy. 

• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza 

zawodników na czas zawodów. 

• Każdy zawodnik jest zobowiązany do zachowania warunków bezpieczeństwa na trasie 

zawodów.  



• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 

zawodów. 

• Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę 

o środowisko naturalne. 

• Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego 

regulaminu. 

• Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego 

  regulaminu oraz do jego zmian. 

 


