
REGULAMIN 

XVII MIEJSKIE ŚWIĘTO ROWERU  
 

Tomaszów Lubelski, 25 września 2016 r. 
 
 

1. Organizator:  Ośrodek Sportu I Rekreacji „TOMASOVIA” 
w Tomaszowie Lubelskim  
ul. Aleja Sportowa 8, Tel. 84/665 93 50 
e-mail: tomasovia.tomaszów@vp.pl 

 

2. Trasa zawodów: Tomaszów Lub. (Stadion Miejski)– Susiec – Tomaszów Lub.  
 

3. Na trasę można wyruszyć w: niedzielę (25.09.2016 r.) w godz. 1000 – 1600 
 

4. UCZESTNIKÓW XVI MŚR OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO. 
 

5.  Kategorie w jakich rozgrywane jest XVI MŚR:  
A. DZIECKO  1999 i młodsi 
B. DZIEWCZĘTA 1998 – 1993  
C. CHŁOPCY  1998 – 1993  
D. PANIE  1992 i starsze  
E. PANOWIE  1992 i starsi  
F. KATEGORIA RODZINNA 

 
6. Karta uczestnictwa:  

Każdy uczestnik otrzyma kartę uczestnictwa, na której będą umieszczone 
jego imię, nazwisko i kategoria. Pokonując 30 km rundę uczestnik zobowiązany jest 
do dwukrotnego potwierdzenia jazdy w punktach kontrolnych w miejscowości 
SUSIEC i na STADIONIE MIEJSKIM w Tomaszowie Lub. (stempel pieczątki na swojej 
karcie). 

 Po definitywnym zakończeniu jazdy (ilość przejechanych rund jest dowolna) 
każdy uczestnik oddaje kartę organizatorom. Ilość pieczątek decyduje o kolejności 
w poszczególnych kategoriach. W dolnej części karty znajduje się kupon składający 
się z dwóch części. Na obu wpisane są te same numery. Przed rozpoczęciem jazdy 
każdy z uczestników otrzymuje jedną część kuponu, a druga zostaje umieszczona  
w specjalnie przygotowanym pojemniku. Kupony te wezmą udział w losowaniu 
nagród. 
 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz ewentualny uszczerbek 
na zdrowiu Uczestników XVII MŚR. 
 

8. Zakończenie imprezy odbędzie się około godz. 17.00. Każdy uczestnik otrzyma 
pamiątkowy dyplom, a także weźmie udział w losowaniu nagród. 
 



9. REGULAMIN LOSOWANIA NAGRODY GŁÓWNEJ. 

o Wśród uczestników którzy przejechali minimum jedną rundę rozlosowana zostanie 
nagroda główna. 

o Losowanie nagrody rozpocznie się po rozdaniu pamiątkowych dyplomów. 
o Po wylosowaniu części kuponu z numerem – osoba, która posiada drugą część 

tego kuponu winna zgłosić się do miejsca losowania w ciągu jednej minuty. Po 
upływie tego czasu losowanie będzie powtórzone ( bez udziału wcześniej 
wylosowanego kuponu ). Losowanie będzie kontynuowane aż do rozstrzygnięcia.  

o Podstawą do wydania nagrody będzie przedstawienie organizatorom części 
kuponu z numerem odpowiadającym wylosowanej części kuponu. 

 

O r g a n i z a t o r 


