
I. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie MOTOCYKLIŚCI POLSCY oraz
EVENT PRO
78-200 Białogard ul .Staromiejska 29
NIP: 672-140-19-27
Telefon: 789 050 224
Adres e-mail: fansport@onet.pl
II. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja turystyki motocyklowej, 
2. Doskonalenie umiejętności jazdy motocyklem
3. Propagowanie  aktywnego stylu życia, aktywności fizycznej i aktywnego wypoczynku.
4. Utrwalenie zasad pierwszej pomocy.
4. Integrowanie grup społecznych poprzez rywalizację sportową 
5. Poznanie walorów turystycznych Pomorza Zachodniego dorzecza Regi i Parsęty
III. TERMIN, MIEJSCE, ZAKWATEROWANIE LIMIT CZASU
Rajd odbędzie się dnia 26 czerwca 2021. Zbiórka, start oraz meta rajdu znajdować się 
będzie w Białogardzie przy ul. Moniuszki 29. 
Start odbywa się  od godz 11,00 do godz 12,00 w odstępach między zawodnikami  ok 20
sekund.
 Od 09.00 Otwarcie biura rajdu 
11,00 START RAJDU

12.00 Zamknięcie STARTU
17.00 Zamknięcie  klasyfikacji punktowej – do tej godziny należy zdać kartę 
kontrolną.
17.30 Ogłoszenie wyników
18.00 Zamkniecie rajdu.
Limit uczestników wynosi 150 motocykli
Limit czasu od startu do mety to 5 godzin po upłynięciu którego liczyć będziemy punkty 
karne co 5 minut. 1pkt. karny
Limit czasu wynosi 5h.
Osoby chcące skorzystać z noclegu w hotelu BOSIR proszone są o rezerwację osobistą 
Hotel BOSIR tel. +48 728 173 340  lub przez komandora rajdu.
Hotel BOSIR Posiada 100 miejsc noclegowych w pokojach 1, 2, 3, 4 osobowych. Szcze-
góły i rezerwacja na Recepcji nr. Tel. +48 728 173 340
Komandor Rajdu Maciej Danowski Tel. 789 050 224

 IV. ZAPISY I KATEGORIE 
1,Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na facebok  oraz w dniu zawodów w biurze zawodów z do-
datkową opłatą manipulacyjną wysokości 25 procent.
WPŁATA NA KONTO  40 1090 2646 0000 0001 4646 2022    z dopiskiem Rajd Pomorza
imię  i nazwisko zawodnika.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa ( tzw. Bilet Wstępu ) nie pod-
lega zwrotowi
3. Każdy zarejestrowany zawodnik otrzyma imienny numer startowy do odebrania razem
z pakietem startowym w biurze zawodów
4. Zawodnicy mogą  konkurować w kategoriach podstawowych to jest Indywidualnej  lub 
Duet (z pasażerem za dodatkową opłatą)
5. wszyscy zawodnicy brani są pod uwagę w kategoriach dodatkowych; 



A najstarszy motocykl
B Najstarszy i najmłodszy uczestnik rajdu
C Przyjazd z najdalszej odległości na rajd
D puchar Fair Play
6. Można brać udział tylko w jednej kategorii podstawowej.
V.OPŁATY
Opłata startowa ( tzw. Bilet Wstępu ) za udział w Rajdzie Pomorza wynosi:  Przy wcze-
śniejszej  rejestracji i wpłacie przez internet ; 120 zł.
W dniu rajdu w  biurze wynosi 150zł
Opłata za nocleg i bankiet wynosi 110zł osoba
Opłata za sam bankiet wynosi 60zł
Opłata za koszulkę rajdu 59zł
Dopłata za pasażera  biorącego udział w rajdzie wynosi 50zł i nie ulega zmianie w dniu 
rajdu.

Dodatkowo w ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje;
- posiłki regeneracyjne w trakcie rajdu. (lunch i dwa posiłki gorące)
- napoje w punktach  kawowych ( trzy punkty kawowe z napojami)
- pamiątkową odznakę rajdu ( blacha )
- numery startowe na strój, motocykl, depozyt.
- mapka z miejscami punktów obowiązkowych i punktów dodatkowych premiowych
- zestaw naklejek rajdu 
- puchary  dla zwycięzców od 1 do 6 miejsca plus kategorie dodatkowe
- gadżety sponsorskie
-wszyscy uczestnicy rajdu biorą udział w losowaniu nagród. 
-uczestnicy rajdu mogą skorzystać z darmowego wstępu na basen odkryty BOSIR

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW
1. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest uiszczenie opłaty startowej ( tzw. Wpisowego 
biletu wstępu), posiadanie uprawnień prawo jazdy kat.A,(lub kat.B w przypadku motocy-
kla o pojemności 125 cc) posiadanie sprawnego motocykla dopuszczonego do ruchu 
drogowego, ubezpieczenia oc pojazdu.
2. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu 
startu ukończy 18 lat. I posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów.
3. Każdy uczestnik ponosi indywidualną odpowiedzialność za naruszenia przepisów ru-
chu drogowego podczas rajdu.
4 Kategorie 

VII TRASA RAJDU 
Trasa rajdu odbywa się drogami publicznymi o nawierzchni asfaltowej.
Długość trasy wynosi ok 150 km
Start I meta rajdu znajduje się w Białogardzie na ulicy Moniuszki 28. Teren Białogardz-
kiego Ośrodku Sportu I Rekreacji
Na trasie rajdu znajdują się punkty kontrolne obowiązkowe i dodatkowe.                           
Na miejscu w punktach obowiązkowy uczestnicy biorą udział w konkurencjach zręczno-
ściowych, punktowanych.
Za znalezienie  punktów kontrolnych dodatkowych otrzymują dodatkową punktację. 



Kolejność dojazdu do określonych punktów jest dowolna według własnej strategii  
uczestnika.
 
VIII KLASYFIKACJA PUNKTOWA
Zawodnik otrzymuje punkty za udział w konkurencjach zręcznościowych max 50 pkt za 
każdą konkurencję w zależności od osiągniętego wyniku w danej konkurencji. Na trasie 
znajduje się 7 punktów obowiązkowych w których przeprowadzane są konkuręncje; 
- doskonalenie jazdy motocyklem slalom BOSIR Białogard
- strzelanie karabinek kbks, rzut granatem do celu  Białogard Zwinisław strzelnica LOK
- rzuty karne do mini bramki , rzuty osobiste do kosza Orlik Tychowo
- konkurencje zręcznościowe Połczyn Zdrój
- test przyrodniczo ekologiczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu
- konkurencja rycerska Zamek Joanitów w Świdwinie
- test z pierwszej pomocy przedmedycznej Białogard

Zawodnik za dojazd do punktu kontrolnego dodatkowego otrzymuje 10pkt. Udokumentu-
je go zdjęciem z widocznym punktem i własnym numerem startowym. 
Na trasie znajduje się 11 punktów kontrolnych dodatkowych do udokumentowania obec-
ności fotografią.
- pomnik Czesława Niemena Plac Wolności Białogard
- Głaz narzutowy  Trygław Tychowo
- Obóz jeniecki Stalag Luft IV Modrolas
- murale Tychowo 
- Alejka Parasolek Połczyn Zdrój
- Samolot MIG 17 Świdwin
- Zamek Joanitów  Świdwin
- Figura Matki Bożej Królowej Świata w Domacynie
- Fontanna ze Strażakami Karlino
- Skrzydła mural Karlino
 10 punktów za  każde zdjęcie 
 Mapa z naniesionymi punktami i opisem do pobrania
Na mecie rajdu zawodnicy zdają listę kontrolną z otrzymanymi punktami, i pokazują do-
kumentację zdjęciową. Zawodnik z największą liczbą punktów wygrywa rajd.
Czas przejazdu nie jest punktowany
IX DYSKWALIFIKACJA  
Dyskwalifikacja zawodnika może nastąpić za; 
-stwarzanie zagrożenia zdrowia w ruch lub dla innych uczestników rajdu.
-rażących przewinień lub naruszeń regulaminu.
X PODSUMOWANIE RYWALIZACJI
Po podliczeniu punktacji wszystkich zawodników następuje dekoracja zwycięzców rajdu, 
wręczenie pucharów w wszystkich kategoriach
Dodatkowe nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród uczestników rajdu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi za-
grożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w rajdzie i ponoszą z 
tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskaza-
nia medyczne do wzięcia udziału w zawodach



2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez 
jednostki zgłaszające lub indywidualnie
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny
4. Interpretacja regulaminu należy do organizatora
5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie 
zgłoszeniowej ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych
( Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.)oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 
95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, prze-
prowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwa-
rzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i
nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok uro-
dzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, 
w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji 
zawodów


