
 
 
            

                                              
 

Program XXI Rawskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego 
Rawa Mazowiecka, 28 sierpnia 2021 r. 

 
   
 

 
 

Organizatorzy: 

• Klub Sportowy Triathlon Rawa 

• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej 

• Partner Miasto Rawa Mazowiecka 
 

Dofinansowanie  
 Zadanie dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego pn. „XXI Rawski Rodzinny Rajd 
 Rowerowy”. 
 
Biuro rajdu: 

• Przystań wodna OSiR, tel. 696 936 686. 

• Hala Sportowa „Milenium”, ul. Kazimierza Wielkiego 28, tel. 798 411 246. 
 
Przewidywana liczba uczestników: 800 osób 
 
Zabezpieczenie:    
Opieka medyczna:  Firma ANIMED 
 
PROGRAM: 
10.00 start rajdu ul. Tatar przy hali sportowej OSiR 
10.00 – 15.30 - przejazd po wyznaczanej trasie uczestników rajdu (opis trasy poniżej). 
14.30 – dojazd do miejsca zakończenia imprezy. 
14.35 – konkurs wiedzy o ruchu drogowym. 
14.50 - rozstrzygnięcie konkursu na najliczniejszą rodzinę uczestniczącą w rajdzie. 
15.00 - Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą konstrukcję rowerową, najciekawszy strój 
uczestnika rajdu i wybór najstarszego uczestnika. 
15.30 – zakończenie imprezy 

 
 
 



Regulamin XXI Rawskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego  

1.Cel imprezy: 

• Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i czynnego wypoczynku; 

• promocja walorów turystyczno – krajobrazowych Ziemi Rawskiej; 

• upowszechnianie wiedzy o szlakach i ścieżkach rowerowych. 

2. Organizatorzy: 

• KS Triathlon Rawa 

• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej 

• Partner Miasto Rawa Mazowiecka 

3. Patronat honorowy: Piotr Irla Burmistrz Rawy Mazowieckiej 

4. Termin i miejsce: 
Rajd zostanie przeprowadzony w dniu 28.08.2021 r. Czas trwania rajdu w godz. 10.00 – 15.30. 
Start rajdu: ulica Tatar (przy hali sportowej OSiR).  

5.Warunki uczestnictwa: 

Uczestnicy rajdu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem rajdu, a w szczególności do: 

• przestrzegania regulaminu rajdu oraz podporządkowania się decyzjom organizatorów rajdu 
oraz poleceniom funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej;  

• posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest 
gwarancją posiadanych umiejętności i wiedzy poruszania się po drogach. Organizatorzy nie 
ponoszą odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez nieletnich uczestników rajdu; 

• posiadania sprawnego technicznie roweru; 

• prawo do startu mają osoby dorosłe, oraz młodzież szkolna. Osoby niepełnoletnie mające 
ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów; 

• osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub 
opiekuna prawnego,  

• każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, osoby nieletnie na odpowiedzialność 
rodziców lub prawnych opiekunów; 

• dopuszcza się korzystanie z drogi /w mieście i poza miastem/ w przypadku braku pobocza na 
zasadach określonych w kodeksie drogowym pamiętając że jazda odbywa się w rzędzie z 
zachowaniem odległości między rowerami 3-5 m; 

• ze względu na rekreacyjny charakter rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci i osób 
starszych nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu. Należy jechać 
wolno i spokojnie w szyku, nie dopuszczalne jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe 
zmiany pozycji;  

• każdy z uczestników rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do 
prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności i bezpiecznego odstępu, należy 
jechać równo i spokojnie w szyku; 

• przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować 
szybkość przez hamowanie; 

• każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony po upewnieniu się o możliwości jego 
bezpiecznego przeprowadzenia, oraz odpowiednio wcześnie zasygnalizowany;  

• uczestnikom rajdu zabrania się wyprzedzania pojazdu Straży Miejskiej prowadzącego całą 
zwartą kolumnę rajdu; 

• nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu. 

• Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na nieodpłatne, wielokrotne utrwalenie i rozpowszechnianie 
swojego wizerunku utrwalonego podczas rajdu. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, 



obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium przez 
organizatora w celu informacji i promocji oraz dokonania rozliczenia z podmiotem 
współfinansującym zadanie.  

• Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji 
zadania pn. „XXI Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy” oraz dokonania rozliczenia z podmiotem 
współfinansującym zadanie.  

6. Postanowienia prawne 
   Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy rajdu nie 

przyjmują   odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec 
uczestników jak i osób trzecich. Uczestnicy rajdu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 

7. Informacje dodatkowe  

    Rajd odbywać się będzie przy nieograniczonym ruch drogowym, uczestnicy muszą zachować 
szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania 
pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych zabudowań. 

8. Świadczenia organizatorów 

• posiłek oraz napoje chłodzące, 

• zabezpieczenie medyczne, 

• nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkurencji rajdowych i sprawnościowych, 

• koszulka rajdowa. 
 

9. Konkurencje rajdowe 

• najliczniejsza rodzina, 

• najciekawsza konstrukcja rowerowa, 

• najstarszy uczestnik rajdu, 

• najoryginalniejszy ubiór uczestnika rajdu. 

10. Zgłoszenia 

Warunkiem udziału w rajdzie jest dokonanie pisemnego zgłoszenia na kartach 
przygotowanych przez  organizatora i złożenie stosownych oświadczeń. Zgłoszenia imienne 
należy składać osobiście: 

• do dnia  25 sierpnia 2021 r. w Hali Sportowej „Milenium” przy ul. K. Wielkiego 28, tel. 
798 411 246 oraz na przystani wodnej OSiR (tel.  696 936 686 w godzinach 10.00 – 
18.00. 

• w dniu 28 sierpnia 2021 r. do godz. 9.00: biuro zawodów na placu przy hali sportowej 
OSiR (tylko w przypadku nie zamknięcia listy startowej w poprzednich dniach).   

Druki oświadczeń do pobrania na stronie internetowej miasta www.rawamazowiecka.pl  
 
11. OPIS TRASY RAJDU: 
 
START– ulica Tatar (przy hali sportowej OSiR) 
Godz. 10 – 12.30 etap I (ok. 24 km):  

• przejazd ulicą Tatar do ścieżki rowerowej – jazda ścieżką rowerową do zapory na zalewie, a 

następnie wzdłuż rzeki Rawki do parku miejskiego, 

• przejazd przez park do ul. Łowickiej. Prostopadłe przecięcie ul. Łowickiej – jazda ścieżką 

rowerową do osiedla Zamkowa Wola, 

http://www.rawamazowiecka.pl/


• wjazd na osiedle od ul. K. Wielkiego, 

• przejazd przez Osiedle zamkowa wola dojazd do ul. Stefana Batorego, 

• jazda ulica Batorego do drogi technicznej przy trasie S8. Jazda droga techniczna w kierunku 

Julianowa. W Julianowie przejazd przez rondo w kierunku Przewodowic, 

• po przejechaniu około 1500 m skręt w lewo ( przy drogowskazie Kurzeszyn 3 km), 

• przejazd przez Helenów – dojazd do Kurzeszyna. W Kurzeszynie na rozjeździe skręt w lewo 

dojazd do młyna zbożowego, 

• po przejechaniu około 500 m dojazd do ronda na obwodnicy Kurzeszyna, 

• przejazd przez rondo w kierunku Rossochy. Z Rossochy jazda do miejscowości Stara 

Rossocha. W starej Rososze na wysokości szkoły skręt w lewo w kierunku Linkowa, 

• przejazd przez Linków dojazd do Janolina. Z Janolina dojazd do Huty Wałowskiej do drogi 

Rawa Mazowiecka  - Wilkowice, 

• skręt w prawo dojazd do Wilkowic. Skręt w prawo dojazd do Dworku Wilkowice. Przerwa 

na odpoczynek. 

 

Etap II (ok. 18 km) 

• po przerwie dojazd do Wysokienic, 

• w Wysokienicach skręt w lewo w kierunku miejscowości Skoczykłody, 

• w Skoczykłodach skręt w prawo w kierunku Soszyc, 

• dojazd do drogi nr 72 Rawa Mazowiecka – Łódź, krótki postój przekroczenie drogi nr 72 
jazda w kierunku Boguszyc, 

• na 39 kilometrze skręt w lewo w drogę szutrową, po około 200 m skręt w prawo dojazd do 

drogi Rawa Mazowiecka – Boguszyce, skręt w lewo jazda w kierunku Rawy Mazowieckiej, 

• na 41 km trasy rajdu skręt w prawo w kierunku zalewu, 

• jazda ścieżką rowerową dojazd do hali sportowej Tatar – zakończenie rajdu. 


