
 
Regulamin Turnieju Rowerowego 

„ROWERADA” 
 

§1 
  

Regulamin określa warunki uczestnictwa w zawodach rowerowych mających się 

odbyć w dniu 3 czerwca 2022 roku  w godzinach 9.00– 14.00 oraz zasady ich 

organizacji .  

 

§2  
 

Udział w zawodach może wziąć uczeń, który posiada: 

1. legitymację szkolną, 

2. zgodę rodziców lub opiekunów prawnych zezwalających na udział 

w zawodach rowerowych (załącznik nr 1), 

3. zgodę na przetwarzanie danych (RODO) oraz publikację zdjęć 

na stronach CZP nr 2 (załącznik nr 2). 

Zawody rowerowe organizowane są dla uczniów z klas 5-7 szkół podstawowych 

w Miasteczku Ruchu Drogowego – Motodrom mieszczącym się w Łodzi 

przy ulicy Parkowej 1. W zawodach uczniowie rywalizują w 3-osobowych 

drużynach, reprezentując szkołę. Zawody mają charakter jednoetapowy. 

 

§3  
 

Celem zawodów jest  świadome uczestnictwo w ruchu drogowym i działanie 

na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:  

1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po 

drogach, 

2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, 

3. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu. 

 

§4. 
  

Organizatorzy zawodów to: 

1. Centrum Zajęć  Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi  - filia  Motodrom  

2. Wydział, Edukacji Urzędu Miasta Łodzi   

3. Komenda Miejska Policji  w Łodzi 

 

Przy realizacji poszczególnych etapów  zawodów, organizatorzy mogą zaprosić 

do współpracy inne instytucje i organizacje. 

 

Gospodarzem zawodów jest Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi - filia 

Motodrom.    

 

 



§5. 
 

W skład Komitetu organizacyjnego wchodzą przedstawiciele poszczególnych 

instytucji, które organizują zawody rowerowe. 

 

§6.  
 

Biuro organizacyjne zawodów mieści się: 

 

Motodrom filia CZP nr 2 

Łódź, ul. Parkowa 1 

tel. 42 6360185 / 606546100 

 

Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową oraz załącznikami nr 1 i 2 dostępny jest na 

stronie internetowej CZP 2 (www.czp2.pl) oraz został wysłany pocztą mailową do 

szkół . 

 

   §7. 
 

Zadania komitetu organizacyjnego: 

 

1. Promocja idei zawodów rowerowych. 

2. Określenie terminu przeprowadzenia zawodów.  

3. Rozesłanie regulaminów do wiadomości zainteresowanych.  

4. Opracowanie pisemnych pytań testowych oraz tras jazdy obserwowanej 

i konkurencji sprawnościowej na rowerach. 

5. Powołanie sędziego głównego  zawodów. 

6. Zapewnienie opieki medycznej podczas trwania zawodów. 

7. Zapewnienie środków materialnych i rzeczowych do zorganizowania 

i przeprowadzenia zawodów. 

8. Zorganizowanie uroczystego zakończenia konkursu ,ogłoszenie wyników 

i wręczenia nagród. 

 

   §8. 
 

Zasady organizacyjne: 

 

1. W zawodach biorą udział uczniowie szkół podstawowych klas 5-7, którzy 

zgłosili chęć startu w zawodach. 

2. Dyrektorzy szkół lub wytypowani przez nich nauczyciele dokonują wyboru 

trzech uczniów reprezentujących szkołę w zawodach rowerowych. Na 

konkurs uczniowie przyjeżdżają pod opieką nauczyciela. Zgłoszenia 

zawodników muszą być wypełnione drukowanymi literami, po terminie nie 

będą przyjmowane.  

3. Każdy z uczestników przydzielony jest do innej konkurencji (test / jazda 

sprawnościowa na  rowerach / jazda obserwowana). Przydział uczniów 

do poszczególnych konkurencji podanych na zgłoszeniu nie może ulec 

zmianie w momencie rejestracji drużyny. (Uwzględniamy  jedynie 

wyjątkowe przypadki losowe).  

4. Test sprawdzający wiedzę teoretyczną jest testem jednokrotnego wyboru. 

Zawiera 17 zamkniętych pytań. 

5. W trakcie rozwiązywania testów uczeń stosuje arkusz odpowiedzi,  na 

którym  zaznacza znakiem x prawidłową odpowiedź. Nie dopuszcza się 

http://www.mrdczp2.yoyo.pl/


poprawiania, skreślania  i wymazywania napisanych oznaczeń na karcie 

odpowiedzi . Czas rozwiązywania testów nie może przekroczyć 30 minut. 

Uczniowie , którzy rozwiązali test  przed upływem 30 minut przekazują 

arkusz odpowiedzi organizatorom i za ich zgodą opuszczają salę. 

6. Zadania praktyczne 

A. Uczeń przejeżdża przez tor sprawnościowy na  rowerze pokonując trasę 

ustawioną przez  organizatora.  

Czas przejazdu jest nielimitowany. Sędziowie odejmują punkty za: 

➢ zrzucenie elementu, najechanie na linię, potrącenie, podparcie         

➢ ominięcie przeszkody                                                                                    

➢ upadek   

 

B. Jazda obserwowana  to przejazd na rowerze po ustalonej trasie 

zgodnie z zasadami obowiązującymi  w ruchu drogowym. Czas 

przejazdu jest nielimitowany. Sędziowie konkurencji odejmują punkty 

za nieprawidłowo wykonane elementy jazdy tj. 

➢ za brak sygnalizacji skrętu   1 pkt. 

➢ za  brak obejrzenia się za siebie  1 pkt. 

➢ za nie rozejrzenie się    1 pkt. 

➢ za  nie zatrzymanie się  przed znakiem stop i linią bezwzględnego 

zatrzymania        

1 pkt. 

➢ za brak zatrzymania się na środku skrzyżowania przy skręcie w lewo  

1 pkt. 

➢ za brak zatrzymania się przed skrzyżowaniem oznaczonym znakiem 

„ustąp pierwszeństwa przejazdu”   1 pkt. 

 

Zadania praktyczne omawiane są w dniu ich rozpoczęcia, przed konkursem, 

z uczniami. Opiekunowie dostają mapki przygotowanej trasy. 

 

     §9 
 

Zgłoszenia uczniów do konkursu rowerowego wraz z załącznikiem dotyczącym 

zgody rodziców,  dokonuje się osobiście do biura organizacyjnego lub mailem 

na adres: motodrom@czp2.elodz.edu.pl w terminie do 20 maja 2022 roku. 

 

    §10 
 

Każdy uczeń przystępujący do udziału w konkursie  przyjmuje do wiadomości 

postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

 

    §11 
 

Protesty i reklamacje związane z organizacją lub przebiegiem zawodów mogą 

być wnoszone do biura organizacyjnego do dnia zakończenia zawodów 

rowerowych. 

 

    §12 
 

Komitet organizacyjny zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji 

postanowień niniejszego regulaminu. 

     

 


