
REGULAMIN WIRTUALNEGO WYŚCIGU 
ROWEROWEGO 

„DOBROMIEJSKA OBWODNICA +” 
 

1. CEL IMPREZY: 

Popularyzacja i upowszechnienie jazdy na rowerze jako jednej z najprostszych form 

aktywności ruchowej. 

Promocja Dobrego Miasta i jego okolic.  
 

2. ORGANIZATORZY: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście, Dobromiejski Klub Biegacza „Odcisk”. 

3. PARTNERZY: 

superczas.pl, CKB Dobre Miasto 

4. PATRONAT 

Impreza odbędzie się pod patronatem Starosty Olsztyńskiego i Burmistrza Dobrego Miasta. 
 

5. TERMIN I MIEJSCE: 

Impreza odbędzie się od 20.08. do 4.09.2022 na trasach czerwonego i niebieskiego szlaku 

rowerowego wokół Dobrego Miasta - „Obwodnica” i „Dębowa Góra”. 
 

a) Uczestnik Imprezy ma do pokonania dystans trasy w dniach od 20 sierpnia do                

4 września 2022 roku, w dowolnym czasie na trasie czerwonego oraz niebieskiego 

szlaku rowerowego wokół Dobrego Miasta, o nazwie „Obwodnica” i „Dębowa Góra”. 

b) Długość trasy: ok. 40 km  

c) Zawodnicy pokonują dystans jednorazowo, bez postojów – dopuszczone jest jedynie 

zatrzymanie wynikające z ruchu drogowego.  

d) Impreza odbywa się przy otwartym ruchu drogowym. Zawodnicy są zobowiązani do 

przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 
 

 

6. TRASA WYŚCIGU: 

a) Start i meta wyścigu: Knopin - skrzyżowanie szosy Dobre Miasto – Swobodna z szosą 

do Barcikowa 

b) Przebieg trasy: Knopin – Barcikowo – Międzylesie – „Dębowa Góra” – Praslity – Nowa 

Wieś Mała – Głotowo – Knopin.  

c) Przed wyścigiem na stronie imprezy zostanie udostępniona trasa wyścigu w systemie 

TRACK GPS. 

d) Dojazd z Dobrego Miasta ścieżką rowerową przy drodze do Swobodna.  



e) Możliwość zaparkowania samochodów na parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w 

Knopinie. 

 

Uwaga! 

 Organizatorzy nie przewidują szczegółowego oznakowania trasy. Przed terminem 

wyścigu zostanie sprawdzone i uzupełnione istniejące oznakowanie czerwonego i 

niebieskiego szlaku rowerowego „Obwodnica”. Jedynie w newralgicznych 

miejscach trasy zostanie zainstalowane dodatkowe oznakowanie. 

 Trasa wyścigu przebiega drogami leśno – szutrowymi (2/3 dystansu) oraz drogami 

asfaltowymi (1/3 dystansu). 

 Organizatorzy zalecają pokonanie trasy na rowerach typu MTB lub GRAVEL 

 Ze względu na możliwe piaszczyste i szutrowe odcinki trasy nie zaleca się udziału 

w imprezie na rowerach szosowych. 

 Organizatorzy nie dopuszczają do udziału rowerzystów na rowerach 

elektrycznych. 

 Przed i w trakcie wyścigu informacji o trasie można uzyskać pod nr tel.: 

604913284. 

 

7. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Uczestnikiem wyścigu rowerowego może zostać każda osoba, która do dnia 20.08.2022 r. 

ukończy 12 lat. Wszyscy uczestnicy imprezy muszą posiadać uprawnienia do kierowania 

rowerem. Osoby niepełnoletnie startują jedynie na odpowiedzialność i pod opieką ich 

opiekunów prawnych bądź osób przez nich upoważnionych.  Warunkiem udziału i 

sklasyfikowaniu w wyścigu jest pokonanie wyznaczonego dystansu, zgodnie z 

oznakowaniem szlaku, w dowolnym terminie od 20.08.2022 r. do 4.09.2022 r. oraz 

przesłanie potwierdzenia udziału na adres mailowy: obwodnica@poczta.fm najpóźniej do 

5.09.2022 r.  

Potwierdzeniem może być screen lub inna forma zobrazowania (np. zdjęcie) ekranu 

dowolnego urządzenia multimedialnego, na którym wyświetlone będą następujące 

informacje: 

- dystans wyścigu, 

- trasa wyścigu, 

- data wyścigu, 

- czas pokonania trasy wyścigu. 

 

Temat maila: Obwodnica. 

Treść wiadomości:  

Imię i nazwisko uczestnika imprezy 

 

mailto:%22Wyścig%20rowerowy%22%20%3cobwodnica@poczta.fm%3e


8. ZAPISY 

Zapisy na imprezę prowadzone będą wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego 

online dostępnego na stronie:  www.superczas.pl do 4.09.2022 r. do godz. 23.59.  

 

9. OPŁATY 

Start w imprezie jest bezpłatny. 

 

10. KLASYFIKACJA: 

W wyścigu prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna,  generalna kobiet i mężczyzn 

oraz klasyfikacja drużynowa 2 kobiety + 2 mężczyzn. 

Dodatkowo organizatorzy po zakończeniu klasyfikacji, po określeniu liczby uczestników 

mogą wprowadzić inne klasyfikacje. 

 

11.  NAGRODY: 

Wszyscy sklasyfikowani uczestnicy wyścigu otrzymają pamiątkowe medale, które po 

ogłoszeniu klasyfikacji będą wręczone na podsumowaniu imprezy (do 2 tygodni po 

zakończeniu wyścigu) lub do odebrania w siedzibie OSiR w Dobrym Mieście. Organizatorzy 

po zakończeniu klasyfikacji mogą przyznać nagrody. O sposobie ich przekazania uczestnicy 

zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo. 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 

Każdy z uczestników wyścigu startuje na własną odpowiedzialność. 

Za udział w wyścigu zawodników niepełnoletnich odpowiadają ich opiekunowie prawni lub 

osoby przez nich upoważnione. 

W czasie imprezy, należy przestrzegać aktualnie obowiązujących zasad 

epidemiologicznych. 

Organizator nie zapewnia opieki medycznej podczas wyścigu.  

Organizator nie zapewnia szatni ani toalet. 

Organizator nie będzie rozpatrywał ewentualnych protestów. 

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

Szczegółowe bieżące informacje: www.facebook.com/events/577295400502193 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

http://www.superczas.pl/
http://www.facebook.com/events/577295400502193

