
 
 

IX OGÓLNOPOLSKI ROZTOCZA SKI RAJD ROWEROWY 

„JASTRZ BIA ZDEBRZ” 

 

REGULAMIN RAJDU 

 

Termin rajdu i miejsce zako czenia: 

11 wrze nia 2016 r., Goraj-Zastawie „Muliska” 

 

Organizator 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ  ROZTOCZA „JASTRZ BIA ZDEBRZ” 

 

Zadanie wspó finansowane ze rodków: 

Urz du Marsza kowskiego Województwa Lubelskiego 
Starostwa Powiatowego w Bi goraju 
Starostwa Powiatowego w Zamo ciu 

 

Patronat medialny1: 

Radio Lublin SA, bilgorajska.pl, bilgoraj.com.pl, TV Bi goraj, Katolickie Radio Zamo ,  
NOWa Gazeta Bi gorajska, Telewizja Kablowa Bi goraj 

 

Cele rajdu : 

 Popularyzacja turystyki rowerowej na Roztoczu Zachodnim, 
 Integracja braci turystycznej, spo eczno ci lokalnej, stowarzysze , instytucji 

samorz dowych, lokalnych firm i  przedsi biorstw wspieraj cych aktywne 
formy wypoczynku i ochron  przyrody, 

 Popularyzacja i poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Roztocza 
Zachodniego. 

  

                                                
1 Po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Media 



 TRASY - grupy startowe 2016 
I KOSA - trasa bardzo trudna - start z Bi goraja spod Urz du Miasta - razem 57 km 
  szlak czerwony i ty - pl. Wolno ci - Rapy Dyla skie 7,1 km - Cyncynopol 3,8 km - szlak zielony 
  Dyle 0,5 km - Kajetanówka 1,8 km - rzeka Gorajec k adka - Lipowiec Góra 4,5 km - Kaw czynek 9,1 km -  

  winiarki 7,1 km - Ch opków 6,2 km - Góra ysiec 5,4 km - Smylowska Góra 1,6 km - Kolonia Zastawie 5,8 km 
-  

  Goraj Muliska 4,0 km 

II Bi goraj - trasa o agodnym przebiegu - start spod Urz du Miasta - razem 27,4 km 
  szlak niebieski Jastrz bia Zdebrz - zalew Bojary - Wola K tecka 9,9 km - Stara Wie  - Radzi cin 4,9 km - 
  Grabowa Góra - ysa Góra - Sawina Góra 9,6 km - szlak zielony - Goraj Muliska 3 km 
    
    

III Goraj - trasa rednio wymagaj ca - start z Rynku G ównego w Goraju - razem 23,8 km  
  w gór  do cmentarza - drog  gruntow  do figury - góra Che mik - Korytnica - Amelin - Marianpol - 
  szlak Czarna Per a 6,2 km - Góra Kopyczyna 3,5 km - Radzi cin 1,5 km - szlak niebieski - Grabowa Góra - 
  Sawina Góra 9,6 km - szlak zielony - Goraj Muliska 3 km 
    

IV Frampol - trasa atwa - start Rynek we Frampolu - razem 19,1 km 
  szlak Czarna Per a - wie a widokowa Góra Kopyczyna 5 km - Radzi cin 1,5 km - szlak niebieski - 
  Grabowa Góra - ysa Góra - Sawina Góra 9,6 km - szlak zielony - Goraj Muliska 3 km  
    

V Radecznica - start spod Urz du Gminy - razem 30,3 km 
  szlak czerwony - cmentarz Zaporze - Podlesie Ma e 4,2 km - Podlesie Du e 1,3 km - droga asfaltowa - 
  Wólka Czerni ci ska - Gaj Czerni ci ski - urawie - Rokitów - szlak niebieski - Za awcze 7,5 km - Gródki 7 km 
  Morgi 3,3 km - Kolonia Zastawie 2 km - Sawina Góra 1 km - szlak zielony -  Goraj Muliska 4,0 km 

VI Szczebrzeszyn - start spod Urz du Miasta - razem 40,1 km 
  szlak Czarna Per a - Mu ki 6,5 km -  do skrzy owania ze szlakiem pieszym niebieskim 4 km -  drogi gruntowe 
   do szlaku konnego (Po arki) 3 km - szlak Konny St pa - winiarki 3,6 km - szlak zielony -  Ch opków 6,2 km -  
  Góra ysiec 5,4 km - Smylowska Góra 1,6 km - Kolonia Zastawie 5,8 km -  Goraj Muliska 4,0 km 

VII Zamo  - trasa  wymagaj ca - start spod Ratusza - ok. 62,5 km 
  Zamo  - Michalów 18,9 km - Deszkowice 5 km - Mu ki 5 km - szlak Czarna Per a -  
  do skrzy owania ze szlakiem pieszym niebieskim 4 km - drogi gruntowe do szlaku konnego (Po arki) 3 km - 
  szlak Konny St pa - winiarki 3,6 km - szlak zielony - Ch opków 6,2 km - Góra ysiec 5,4 km -  
  Smylowska Góra 1,6 km - Kolonia Zastawie 5,8 km -  Goraj Muliska 4,0 km 

VIII Wilko az - trasa wymagaj ca - start spod Zespo u Szkó  w Wilko azie - ok. 50 km 
  Zakrzówek, Tarnawka, Wysokie, Tarnawa Du a, Turobin,  Za awcze, Gródki, Goraj - Muliska 
    

IX Chrzanów - trasa rednio wymagaj ca - zbiórka przed Gimnazjum - razem 32,8 km 
  droga przez pola (za zabudowaniami) 3 km - szlak czerwony - ada - Goraj 6 km - Rynek G ówny (do czenie 
  do grupy III) - dalej tras  dla grupy III Goraj 
    

 
Liczba grup zale  b dzie od liczby zg oszonych uczestników. Ka  grup  poprowadzi 
przewodnik / kierownik grupy i asystent. Do pe nienia funkcji kierowników grup zostan  
wybrane osoby z do wiadczeniem w tym zakresie, po odpowiednim przeszkoleniu przez 
organizatora. Kierownicy posiadaj  uprawnienia dotycz ce ewentualnych zmian przebiegu 
tras w zale no ci od warunków atmosferycznych, kondycji uczestników lub innych 
okoliczno ci.  



 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Rajd jest odp atny - wpisowe wynosi 10 z . Rajd jest otwarty dla wszystkich ch tnych, którzy 
czuj  si  na si ach pokona  jego tras .  
 
Mog  wzi  w nim udzia : 
 wszyscy, którzy posiadaj  rower wyposa ony zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

bardzo wa ne s  sprawne hamulce, 
 dzieci i m odzie  do lat 18 po przedstawieniu stosownego zezwolenia 

rodziców/opiekunów prawnych i pod opiek  pe noletniego opiekuna (wzór zezwolenia 
na stronie www.roztoczezachodnie.pl lub u organizatorów).  

 
Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wybór trasy rajdu i zapisanie si  na list  
uczestników oraz wniesienie op aty startowej u kierownika grupy bezpo rednio przed 
startem, co umo liwi otrzymanie pakietu startowego. Uczestnik w asnor cznym podpisem 
po wiadcza zapoznanie si  z niniejszym regulaminem rajdu i zobowi zuje si  do jego 
bezwzgl dnego przestrzegania. Ka dy z uczestników rajdu startuje na w asne ryzyko 
i odpowiedzialno  (w przypadku dzieci i m odzie y do 18 lat na wy czn  odpowiedzialno  
rodzica lub opiekuna prawnego). 
 
Zapisy na Rajd b  mo liwe poprzez formularz na stronie www.roztoczezachodnie.pl oraz 
telefonicznie pod numerem 84 686 15 16 lub te  ostatecznie w dniu Rajdu.  

 
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJ : 

 
 opiek  przewodnick  w trakcie przejazdu trasy rajdu, 
 serwis techniczny na mecie rajdu,  
 posi ek regeneracyjny i napoje ch odz ce, 
 pami tkowe pakiety startowe, 
 niezapomniane wra enia z trasy przejazdu, mo liwo  zdobycia nagród w konkursach, 
 gar  wiedzy przyrodniczej o Roztoczu Zachodnim i historii tego regionu, 
 mo liwo  pos uchania i wspólnego po piewania piosenek turystycznych oraz 

obserwowania zawodów MTB. 
  



OBOWI ZKI UCZESTNIKA RAJDU: 
 

 zapisanie si  na list  uczestników rajdu, 
 zapoznanie si  z regulaminem rajdu, 
 podporz dkowanie si  poleceniom organizatorów rajdu i kierownikom poszczególnych 

grup w trakcie przejazdu, 
 przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, w szczególno ci art. 32: 

- liczba rowerów jad cych w zorganizowanej kolumnie nie mo e przekracza  15, 
- odleg  mi dzy jad cymi kolumnami nie mo e by  mniejsza ni  200 m,  
- jazda w kolumnie nie zwalnia kieruj cego pojazdem od przestrzegania 

obowi zuj cych przepisów ruchu drogowego, 
 zg oszenie organizatorom zamiaru od czenia si  od rajdu w trakcie przejazdu, 
 przestrzeganie przepisów o ochronie rodowiska, przeciwpo arowych oraz zasad 

przebywania w lasach, 
 odpowiedzialno  za udzia  w rajdzie m odzie y (do 18 roku ycia) ponosz  opiekunowie,  

z którymi zg osili si  do udzia u w rajdzie, 
 pokrycie wszelkich kosztów poniesionych przez organizatora z winy uczestnika rajdu, w 

szczególno ci wynik ych ze zignorowania polece  organizatora, b  kosztów ewakuacji 
wywo anej niezawinion  przez organizatora niedyspozycj  uczestnika rajdu. 

OBS UGA RAJDU 
 
 komandor rajdu – Florian Kapica 
 konferansjer rajdu – Redaktor Polskiego Radia Lublin Piotr Wróblewski  
 rzecznik rajdu i prowadzenie spotkania uczestników na mecie rajdu – Andrzej 

Czacharowski 
 sekretariat rajdu – Magdalena agoda 
 skarbnik rajdu – Ma gorzata Krzyszto  
 serwis techniczny  
 prowadzenie grup rowerowych – kierownicy i asystenci poszczególnych grup wyznaczeni 

przez organizatorów. 
 
 

Zapraszamy do udzia u w rajdzie  

Organizatorzy 

 

 
 


