
                          
 

REGULAMIN 

XL  PIEKARSKIEJ  ROWEROWEJ MASY  KRYTYCZNEJ 

 

 

I  Organizatorzy 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

  

 

II  Cel i założenia programowe 

Impreza  odbywa się pod charakterystycznym hasłem ,,My nie blokujemy ruchu, my jesteśmy 

jego częścią" i ma na celu  zwrócenie uwagi władz i ogółu społeczeństwa na problemy 

rowerzystów. 

Podstawowym celem imprezy rowerowej jest: 

 popularyzacja kwalifikowanej turystyki rowerowej wśród mieszkańców aglomeracji 

 zwrócenie uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa poprzez budowę ścieżek 

rowerowych 

 

III  Termin  

30 listopada 2018 r /piątek/ 

Zbiórka uczestników – od godziny  17
30

 parking przy Urzędzie Miasta ul. Bytomska 

Start godz. 18
00  

 

 

IV  Zasady uczestnictwa   

Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby uprawnione do poruszania się w ruch drogowym.  

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna. 

Uczestnicy biorą udział w Masie na własną odpowiedzialność. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie rajdu oraz za szkody 

wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.  

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizowanych 

zawodów oraz rozpowszechnienie swojego wizerunku na informacyjnych materiałach 

filmowych oraz zdjęciowych.  

Uczestnicy są objęci standardową polisą NNW uczestników imprezy rekreacyjnej.  

Organizatorzy  nie ponoszą dodatkowej odpowiedzialności od następstw nieszczęśliwych     

       wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej. 

 



V  Organizacja   

Przejazd zwartej grupy zgodnie z przebiegiem trasy zamieszczonym w załączniku nr 1.  

Mapa sytuacyjna załącznik nr 2. 

Uczestnicy przemieszczają się w jednej kolumnie pod eskortą Policji, ulicami miasta zajmując 

jeden, prawy pas jezdni, trasą wyznaczoną przez organizatora. 

Kolumna porusza się w tempie ok. 10 km/h. 

 

VI  Sprawy porządkowe i zabezpieczenie przebiegu: 

1. Rowery uczestników muszą być sprawne technicznie, wyposażone  w przednie i tylne 

oświetlenie oraz co najmniej jeden skuteczny hamulec. 

2. Należy stosować się do poleceń służby porządkowej oraz Policji. 

3. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się chodnikiem. 

4. Obowiązuje zakaz jazdy na jednym kole, skakania oraz wyprzedania czoła  peletonu. 

5. Podczas przejazdu należy bezwzględnie przestrzegać przepisów  Prawa o ruchu drogowym 

6. Nie ścigać się. Zachować ostrożność. 

7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego ustępowania  pierwszeństwa pojazdom 

uprzywilejowanym poprzez przesunięcie się na skrajny prawy pas ruchu bądź sprowadzenie 

rowerów na chodnik 

8. Wszelkie awarie i przypadki losowe należy zgłaszać osobom porządkowym. 

9. Całkowity zakaz jazdy pod wpływem alkoholu i spożywania pod czas przejazdu. 

10. Za przebieg imprezy z ramienia MOSiR odpowiedzialny jest Adrian Szastok. 

11. Kolumnę dodatkowo zabezpiecza 5 osób funkcyjnych, ubranych w kolorowe koszulki, 

zobowiązanych do utrzymanie zwartego szyku grupy. 

12. Uczestników XXXX Rowerowej Masy Krytycznej zabezpieczać będzie eskorta Policji. 

 

VII Uwagi końcowe 

Sprawy wynikłe w czasie trwania imprezy, a nieujęte w regulaminie rozstrzyga upoważniony     

przedstawiciel organizatora.     


