
Program
50 Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego

pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej
w dniu 18.09.2022

www.facebook.com/RodzinneRajdyRowerowe

 
Startujemy z Pl. Ratuszowego kierując się w stronę Wilkowice- Bystra, gdzie odbędzie się  półmetek.
Drugi etap prowadzi w stronę Bielska-Białej, gdzie odbędzie się  finał rajdu na terenie Pływalni Start w

Bielsku-Białej
Plac Ratuszowy – Start Rajdu

● 9.00 ROZPOCZĘCIE RAJDU - wywiady z gośćmi i uczestnikami
● 9.30 START RAJDU – Plac Ratuszowy w Bielsku-Białej
● 9.30 – 11.00 I ETAP (ok. 15 km)

Wilkowice- Bystra  - Półmetek Rajdu
● 11.00– 12.30 PÓŁMETEK

o przeprowadzenie konkurencji sprawnościowych,

o weryfikacja uczestników konkurencji regulaminowych

Pływalnia Start teren BOBOSiR Bielsko-Biała – Meta Rajdu
● 12.30 – 13.30 II ETAP ( ok.11 km)
● 13.30-16.00 FINAŁ 50 Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego na terenie Pływali Start

w Bielsku-Białej
o ciepły posiłek

o rozstrzygnięcie konkurencji regulaminowych

o losowanie nagród loterii fantowej 

o rozdanie nagród

o zakończenie rajdu

ZAPISY Zgłoszenia na rajd przyjmowane będą w biurze rajdu w Bielsku-Białej ul. Krasińskiego 5a, w
dniach: - 12-16.09.2022 w godz. 11.00-17.00, 17.09.sobota 10.00-13.00 a w dniu rajdu 18.09.2022 w
godz. 8.00 – 9.30 na Placu Ratuszowym w Bielsku-Białej. zapisy internetowe od 15.08.2022
(regulamin na stronie www.btcbb.pl )
OPŁATA STARTOWA Opłata startowa : w dniach 12-17.09.2022 - 25 zł, w dniu rajdu 18.09.2022 -
35zł, w ramach opłaty: koszulka, folder okolicznościowy, kupon na ciepły posiłek, ubezpieczenie na
czas trwania imprezy.
Dokonanie opłaty startowej na 50 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy jest równoznaczne z zapoznaniem

i zaakceptowaniem regulaminu Rajdu.
LOTERIA FANTOWA
Uczestnicy rajdu mogą wraz z pakietem startowym zakupić losy na loterię fantową 50 BBBR – koszt 8
zł sztuka ( regulamin loterii na stronie www.btcbb.pl ).

UCZESTNICY RAJDU Można startować całymi rodzinami, grupami szkolnymi, zorganizowanymi lub
indywidualnie. Dzieci bez karty rowerowej pod opieką osób dorosłych, osoby niepełnoletnie

https://www.facebook.com/RodzinneRajdyRowerowe
http://www.btcbb.pl/
http://www.btcbb.pl/


posiadające kartę rowerową z pisemną zgodą rodzica/opiekuna na udział w imprezie lub pod opieką
dorosłych.

KONKURENCJE
- najliczniejsza rodzina 50-go Rodzinnego Rajdu Rowerowego, która nie wygrała w poprzednich
edycjach, pokrewieństwo w linii prostej weryfikacja na podstawie dowodu tożsamości
- najliczniejsza grupa zorganizowana
- najliczniejsza reprezentacja szkoły w kategorii szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe (
zespoły szkół nie będą brane pod uwagę). W skład reprezentacji wchodzą uczniowie oraz 2
opiekunów na każde 13 osób.
- Najliczniejsza reprezentacja przedszkola
WAŻNE : listy grup szkolnych winny być z pieczątką i podpisem dyrektora . Szkoły proszone są
o zgłaszanie grup na dwóch listach osobna z uczniami i osobna z opiekunami (nauczyciele,
rodzice, itp.)

● najstarszy uczestnik rajdu , który nie wygrał w poprzednich edycjach, weryfikacja na
podstawie dowodu tożsamości

● najmłodszy uczestnik rajdu jadący samodzielnie , który nie wygrał w poprzednich edycjach
● najmłodszy uczestnik rajdu jadący niesamodzielnie , który nie wygrał w poprzednich edycjach

W powyższych konkurencjach mogą wziąć udział uczestnicy , którzy przejadą całą trasę rajdu.
Weryfikacja uczestników odbędzie się na półmetku.


