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REGULAMIN 

Rodzinnego Pikniku Rowerowego  

zwanego dalej Piknikiem 

 

I. Organizatorzy Pikniku 

1. Dom Kultury w Żabiej Woli 

2. OSP Skuły 

 

II. Miejsce Pikniku  

Boisko przy OSP Skuły – Bartoszówka, ul. Strażacka 9 

 

III. Data i czas trwania – 23 kwietnia 2016 r. w godz. 1000 – 1300 

 

IV. Zasady udziału w konkursach sprawnościowych Pikniku 

• Zgłoszenia udziału osobiście w Domu Kultury/Bibliotece z wypełnioną kartą zgłoszenia 

(załącznik nr 1) do dnia 20 kwietnia (czwartek) br. 

• Trzyosobowe Drużyny rodzinne - 1 osoba dorosła + 2 dzieci lub 1 dziecko + 2 osoby dorosłe 

(niekoniecznie z jednej rodziny) 

• Każda Drużyna wyznacza swojego Opiekuna 

• W konkursach mogą brać udział dzieci od lat 7  

• Sprzęt rowerowy stanowi własność uczestników Pikniku, rowery muszą być sprawne 

technicznie. 

• Uczestnik niepełnoletni (biorący udział w konkursach sprawnościowych) powinien posiadać 

kask ochronny. 

• Na miejsce Pikniku (boisko przy OSP Skuły) Drużyny przybywają indywidualnie. 

 

V. Zasady organizacyjne 

 

Przystąpienie do Konkursów Pikniku jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody, przez prawnych 

opiekunów niepełnoletnich, oraz osoby pełnoletnie na przetwarzanie danych osobowych uczestników 

Pikniku, których przetwarzanie związane jest z organizacją Pikniku, w tym publikowaniem wyników 

oraz wizerunku na stronach internetowych Organizatorów. Uczestnik ma prawo dostępu do treści 

swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.  

Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w 

Pikniku. 

1. Niepełnoletni Uczestnicy konkursów muszą posiadać i przedstawić do wglądu:  

• pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Pikniku, 

• oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w Pikniku. 



  . 

2 

2. O kolejności startu w konkurencjach decyduje alfabetyczna kolejność nazwisk Opiekunów Drużyn. 

3. Wyniki poszczególnych konkurencji są sumowane dla każdej Drużyny. 

 

VI.  Konkurencje praktyczne – jazda rowerem. 

 

I. Tor sprawnościowy z pomiarem czasu przejazdu: 

a. plaża/piaskownica 

b. równoważnia 

c. slalom  

d. przedmiot do przewożenia (pojemnik z wodą) 

e. zatrzymanie w miejscu – Stop -  META 

II. Ósemka  

III. Jazda przełajowa na czas (ok. 350 m) 

 

VII. Punktacja: 

 

a) każdy błąd uczestnika na przeszkodzie minus 1 punkt 

Za błąd uważa się: potrącenie, 

najechanie, przesunięcie, 

przewrócenie po położeniu 

przewożonego przedmiotu a także 

każdorazowe podparcie - w tym 

między przeszkodami (punkty karne 

zalicza się do przeszkody, przed którą 

podparcie nastąpiło) 

b) zjechanie z przeszkody jednoelementowej  minus 3 punkty 

c) przekroczenie linii ograniczającej slalom minus 3 punkty 

d) upuszczenie przewożonego przedmiotu  minus 3 punkty 

e) ominięcie całej przeszkody minus 15 punktów 

Za ominięcie przeszkody uważa się 

nie podjęcie próby przejazdu 

obydwoma kołami po przeszkodzie. 

f) zabrania się pokonywanie przeszkód podskakując na 

rowerze, przenosząc rower lub przesuwając go po 

nawierzchni 

minus 15 punktów 

g) element naruszony przednim kołem a następnie 

tylnym jest liczony jako: 

minus 1 punkt 

h) jedno lub kilkakrotne naruszenie częścią ciała 

zawodnika tej samej tyczki, pachołka, krążka  

minus 1 punkt 
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i) upadek uczestnika podczas przejazdu przez tor 

przeszkód 

minus 3 punkty 

j) punktacja przeszkody „zatrzymanie w miejscu” 

(STOP): 

    Aby zaliczyć przeszkodę należy przejechać    

    przednim kołem odpowiednią linię/listwę Mety  

    i zatrzymać się przed listwą (min 2 s),  a następnie, 

można położyć nogę na podłożu. 

    - przesunięcie listwy kołem  

    - podparcie się  

    - nie przejechanie przednim kołem linii Mety   

      zatrzymania   

 

 

 

 

 

 

minus 1 punkt 

minus 1 punkt 

minus 1 punkt 

minus 3 punkty 

k) maksymalna liczba punktów ujemnych uzyskiwanych 

podczas pokonywania jednej przeszkody 

minus 10 punktów 

l) punkty otrzymywane za konkurencje czasowe Punkty dodatnie niwelujące 

ewentualne punkty ujemne 

 

 

VIII. Każda Drużyna ma obowiązek wziąć udział we wszystkich konkurencjach. O zwycięstwie 

zadecyduje uzyskanie najmniejszej sumarycznej ilości punków ujemnych lub jak największej 

sumarycznej ilości punktów dodatnich. 

IX. Przy większej liczbie zgłoszonych Drużyn, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmodyfikowania 

(ograniczenia) wybranych konkurencji. 

 

X. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 23 IV, ok. godz. 1300. 

 

XI. Fundatorami nagród i upominków są Dom Kultury w Żabiej Woli i Gminna Biblioteka Publiczna   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


