
 Program   Rajdu 
 

 28.05. / piątek / 17.00 – 19.00 – przyjmowanie uczestników rajdu 
 na terenie bazy noclegowej, 
 20.00 – odprawa organizacyjna  
oraz wydawanie numerów startowych, 

 
 29.05 / sobota /  9.00 – 10.00 - przejazd do Karlovej Sudanki 

 10.00 – 14.00 – wjazd na Pradziada /1491mnpm/ 
Dł.trasy 9 km., stopień nachylenia 12 – 14 % 
 ( droga asfaltowa ),  
Około 16.00 podsumowanie zawodów 

 
 30.05 / niedziela / do godz. 10.00 wyjazd uczestników rajdu do miejsc 

zamieszkania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



R E G U L A M I N 
 

XVIII Rajdu   Kolarskiego   ZDOBYWAMY   PRADZIADA 
Jazda indywidualna na czas 

28-29-30 maja 2010r. 
 
 Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 
 
 
ORGANIZATOR   
Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL – Głuchołazy 
Wydział Promocji, Turystyki i Sportu UM w Gł-zach 
przy współpracy:  
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Starostwa Powiatowego w Nysie,  OZKOL w Opolu, 
Oddziału  PTTK w Głuchołazach, Sklepu Rowerowego ŚWIAT ROWERU w Gł-zach, 
Firmy TREBERT Komputer z  Tułowic. 
 
MIEJSCE 
Baza noclegowa rajdu znajdować będzie się w ośrodku rekreacyjnym  JITRENKA w 
Ludvikovie około 3,5 km. od Vrbna na terenie Czech ( patrz.mapka).  . 
 
TRASA  
28.05 w godz.17.00 – 19.00,zjazd uczestników rajdu do miejsca zakwaterowania w ośrodku 
JITRENKA w LUDVIKOVIE, 
29.05. – przejazd uczestników do Karlovej Sudanki i wjazd na Pradziada oraz powrót  
do Ludvikova, 
30.05  – wyjazd uczestników do miejsc zamieszkania. 
 
UCZESTNICY  
W jeździe indywidualnej na Pradziada mogą uczestniczyć osoby biorące udział w rajdzie, 
które ukończyły 12 lat i posiadają sprawny sprzęt oraz dobre przygotowanie kondycyjne. 
Młodzież do lat 18 uczestniczy w rajdzie pod opieką osoby dorosłej. 
 
WPISOWE  
Wpisowe dla uczestników rajdu wynosi 25 złote od osoby.  
Wpłaty należy dokonać do dnia 10 maja 2010 r. na konto : PTTK - Oddział Głuchołazy 
Bank Spółdzielczy - Nr. rach. 38 8891 0000 0000 0983 2000 0010 
 z dopiskiem wpisowe na Rajd Zdobywamy Pradziada.  
Uwaga w przypadku wolnych miejsc po 10 maja wpisowe wynosi 30 zł. od osoby. 
 
ZGŁOSZENIA  
Zgłoszeń do udziału w rajdzie wraz z ksero kopią dowodu dokonanej wpłaty, należy 
dokonać indywidualnie lub grupowo, pisemnie lub osobiście, do dnia 10.05.2010r.  
na adres  : Eligiusz Jędrysek , 48 – 340 Głuchołazy, ul. Szymanowskiego  6/4 
tel. 500 082 086 po godz. 18.00,e-mail : elekkontakt@interia.pl 
Na zgłoszeniu należy podać : imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, nr 
telefonu, ilość startów w rajdzie, wariant noclegu. Ze względu na ograniczoną ilość 
miejsc, prosimy o tel. upewnienie się o przyjęciu zgłoszenia. 

        
ŚWIADCZENIA 
W ramach wpisowego organizator przewiduje : 
Dyplom, pamiątkowy medal dla zdobywcy Pradziada, kubek okolicznościowy lub koszulkę 
z logo rajdu. Nagrody rzeczowe rozlosowane wśród uczestników imprezy. Puchary dla  3 
pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
Puchary dla  3 pierwszych zawodników startujących na rowerach górskich  ( open ) 
Puchary dla rodzin  - co najmniej 3 osoby z rodziny 
Puchary dla klubów organizacji lub grup zrzeszonych - co najmniej 10 osób 
 
NOCLEGI 
W ośrodku rekreacyjnym  JTRENKA w Ludvikovie k.Vrbna w 7-osobowych domkach 
kempingowych lub budynku z pościelą w cenie: 130 kćs – jedna noc, 220 kćs – 2 noce. 
Opłaty za noclegi w koronach czeskich przyjmowane będą od uczestników na terenie bazy 
noclegowej w dniu rajdu. Ilość miejsc noclegowych ograniczona. 
 
POSTANOWIENIA 
OGÓLNE  -Organizator rajdu nie ubezpiecza uczestników od następstw 
    nieszczęśliwych wypadków i zaleca indywidualne   
    ubezpieczenie od NW i OC,  
   -zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność 
    -zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną  
    zgodę rodziców lub opiekuna na udział w zawodach, 
     -uczestnicy startują w kaskach pełnych, 
   - uczestników obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu 
    drogowego, 
   - zawodnicy klasyfikowani będą w kat. wiekowych, 
   - uczestnicy rajdu posiadający licencję zawodniczą, klasy- 
    fikowani będą oddzielnie w 2 kat. wiekowych, 
   - ze względów organizacyjnych ilość miejsc jest ograniczona, 
    decyduje kolejność zgłoszeń, 
   - zgłoszonym po terminie organizator nie zapewnia  
    wszystkich świadczeń, 
   - w razie nie przybycia na rajd, wpisowe nie podlega  
    zwrotowi, 
   - organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy  
     zagubione lub pozostawione oraz za szkody wyrządzone 
    osobom trzecim przez uczestników rajdu i na odwrót, 
   - rajd odbędzie się bez względu na pogodę, 
   - organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu 
    przeprowadzenia imprezy z przyczyn od niego nie zależ., 

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym 
    regulaminie, oraz prawo do jego interpretacj 
 
   
       Karta zgłoszeniowa na stronie www.ktukol.pl  
  
     ZAPRASZAMY   ORGANIZATOR     


