
XXIX  Konecki Rajd Rowerowy - Regulamin

1. Cel imprezy:
propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu
popularyzacja turystyki rowerowej
 poznanie walorów krajoznawczych regionu
sprawdzenie się w długodystansowej jeździe rowerem
promocja hasła Zarządu Głównego „Kolej na PTTK”.

2. Organizatorzy:
 Oddział PTTK w Końskich
 Klub Turystyki Aktywnej PTTK „PASAT” w Końskich

przy  współpracy z: Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w 
Kielcach, Starostwem Powiatowym w Końskich, Urzędem Miasta i Gminy w Końskich.

3. Termin i przebieg imprezy:  
Start: 3 września 2022r. Ośrodek „Bartek” w Sielpi: dystans 150 km w godz. 8.00-9.00,
dystans 75 km w godz. 9.00-10.00.  Wyjazd indywidualny po wydaniu kart startowych.
Dystans  35  km z  Końskich  –  wiata  Green  Velo  przy  Ogródku  Jordanowskim,
ul. Partyzantów, w godz. 10:00 – 10:30.
Meta: Sielpia,  Ośrodek  Wypoczynkowy  „Bartek”,  czynna  3  września  2022r.
w godz. 13:00-19.00. Każdy uczestnik po osiągnięciu mety otrzymuje medal za ukończony
dystans, dyplom oraz bierze udział w losowaniu upominków.  

4. Dystanse i trasy Rajdu:
 150 km: Sielpia – Piekło – Stąporków – Szydłowiec – Chlewiska – Przysucha –

Rusinów – Drzewica – Opoczno – Białaczów – Bedlno – Kazanów – Sielpia 
 75 km:  Sielpia – Mościska – Węgrzyn – Kłucko – Grzymałków – Kuźniaki –

Sarbice – Wilczkowice – Radoszyce – Jacentów – Dziebałtów – Sielpia 
 35 km: Końskie – Wincentów – Dziebałtów– Jacentów – Radoszyce – Sielpia

Każda trasa przebiega odcinkami szlaków turystycznych z nawierzchnią terenową.

5. Uczestnictwo:
Konecki  Rajd  Rowerowy  jest  ogólnodostępną  imprezą  o  charakterze  rekreacyjno-
turystycznym.  Udział  w  niej  wymaga  dobrej  zaprawy  w  turystyce  rowerowej  oraz
znajomości przepisów ruchu drogowego.  Uczestnikiem imprezy może być każda osoba,
która ukończyła 18 lat oraz posiada dobry stan zdrowia. Uczestnicy pokonują wybraną trasę
indywidualnie, potwierdzając pobyt we wskazanych na karcie startowej miejscowościach
dowolną  pieczątką.  Na  szlakach  turystycznych  mogą  znajdować  się  punkty  kontrolne
organizatora.  Warunkiem  uczestnictwa  jest  dokonanie  zgłoszenia  wraz  z  wpłatą
wpisowego na konto bankowe do dnia 31.08.2022 r. (środa) w kwocie: 
- trasy 150 i 75 km: 40 zł (członkowie PTTK z opłaconą składką za 2022 r. - 35 zł)
- trasa 35 km: 30 zł  (młodzież szkolna - 25 zł). Zgłoszenia TYLKO drogą elektroniczną.

Oddział PTTK, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, tel. 514 030 401
www.pttkkonskie.pl  ,    e-mail: biuro@pttkkonskie.pl  

Nr konta: 28 1240 5006 1111 0000 5555 8686  

Zgłoszenia  nie  będą  przyjmowane  po  terminie.  Dokonanie  wpłaty  jest  równoznaczne
z  przyjęciem  do  grona  uczestników.  Wpisowe  nie  podlega  zwrotowi,  a  jego  wysokość
pomniejszeniu. Prosimy o przemyślane dokonywanie zgłoszeń i wpłat. 

6. Noclegi:
Organizatorzy  nie  zabezpieczają  noclegów.  Dla  zainteresowanych  osób  jest  możliwość
rezerwacji  noclegu  w  Ośrodku  „Bartek”  w  Sielpi,  ul.  Staszica  11,  tel.  667799680,
www.sielpiawczasy.pl www.sielpia.pl, e-mail: sielpia@sielpia.pl, (ilość miejsc ograniczona).

7. Nagrody i świadczenia:
   Wszystkim osobom, które dokonają zgłoszenia i wpłaty w terminie, zapewnia się:

 medal za ukończenie dystansu zgodnie z regulaminem
 dyplom uczestnictwa
 znaczek okolicznościowy
 kawę, herbatę i słodki poczęstunek na mecie
 punkty do odznak KOT oraz Turysta Ziemi Koneckiej
 okolicznościową pieczątkę 
 udział w losowaniu upominków
 ubezpieczenie w dniu imprezy

8. Obowiązki uczestników:
 posiadanie sprawnych rowerów sportowo-turystycznych z oświetleniem
 przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, przeciwpożarowych i ochrony przyrody,
 stosowanie się do obowiązujących przepisów w związku ze stanem epidemii
 stosowanie się do postanowień organizatorów.

9. Postanowienia końcowe:
 nie prowadzi się klasyfikacji,  a uzyskany czas ma znaczenie honorowe
 upominki i nagrody losowane będą wśród wszystkich uczestników imprezy,
 trasy  rajdu  przebiegają  drogami  asfaltowymi  o  zróżnicowanej  nawierzchni

(odcinkami  nawierzchnia  terenowa).  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  ubytki
w  asfalcie,  koleiny,  niebezpieczne  krawędzie  jezdni  i  pobocza.  Dodatkowym
utrudnieniem są: natężenie ruchu, remonty dróg i maszyny rolnicze,

 organizatorzy nie zabezpieczają tras rajdowych służbami porządkowymi
 uczestnicy Rajdu, w rozumieniu przepisów RODO, wyrażają zgodę na przetwarzanie

swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na czas realizacji imprezy, biorą
udział w Rajdzie na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności
za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy

 w  razie  wyjątkowo  uciążliwych  warunków  atmosferycznych  start  może  być
opóźniony, a trasy częściowo zmienione.,

 osoby, którym udowodni się skracanie trasy lub jazdę innym środkiem lokomocji niż
rower, zostaną zdyskwalifikowane

 w razie potrzeby uczestnicy zapewniają sobie transport we własnym zakresie,
 zaleca się posiadanie odpowiednich map
 z  uwagi  na  sytuację  epidemiczną  w  kraju,  możliwe  są  zmiany  w  regulaminie,

stosowne komunikaty pojawią się na stronie www.pttkkonskie.pl
 interpretacja regulaminu należy do organizatorów i jest ostateczna.

http://www.sielpia.pl/
http://www.sielpiawczasy.pl/
http://www.pttkkonskie.pl/


KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZYCH
ORGANIZOWANYCH W ODDZIALE PTTK W KOŃSKICH W 2022 r.

Lp Termin Nazwa imprezy
Miejsce

przeprowadzenia
Organizatorzy

1
15 stycznia

sobota 
XXXV Rajd Zimowy Okolice Końskich

O/PTTK KTA  PTTK
„PASAT” Komitet

Organizacyjny 

2
5 lutego
sobota 

XXIII Zimowy Marsz
  na 25 km

Ziemia Konecka
O/PTTK KTA  PTTK

„PASAT” Komitet
Organizacyjny 

3
5 marca
sobota 

XLVII Rajd Bab Okolice Końskich
O/PTTK KTA  PTTK

„PASAT” Komitet
Organizacyjny 

4
3 maja 
 wtorek

III Spacer Historyczny   Miasto Końskie
O/PTTK KTA  PTTK

„PASAT” Komitet
Organizacyjny 

5
7/8  maja

sobota – niedziela
XXV Rajd Pieszy
„Nocna Majówka”

Okolice Końskich
O/PTTK KTA  PTTK

„PASAT” Komitet
Organizacyjny 

6
28 maja 
sobota

XVII Cross Maraton
„Przez Piekło do
Nieba” 42,195m

Niebo k. Końskich
O/PTTK KTA  PTTK

„PASAT” Komitet
Organizacyjny 

7
11 czerwca

sobota 

 XXX Konecki
Maraton Pieszy

na 50 km

Ziemia Świętokrzyska
Zak. Sielpia

O/PTTK KTA  PTTK
„PASAT” Komitet

Organizacyjny 

8
26 - 27 sierpnia
piątek – sobota 

XXI Supermaraton
Pieszy na 100 km
„Konecka Setka”

Ziemia Świętokrzyska
Zak. Sielpia

O/PTTK KTA  PTTK
„PASAT” Komitet

Organizacyjny 

9
3  września 

sobota 
XXIX Konecki
Rajd Rowerowy

Ziemia Świętokrzyska
Zak. Sielpia

O/PTTK KTA  PTTK
„PASAT” Komitet

Organizacyjny 

10
10 września

sobota 
XXII Marsz po Medal 

Ziemia Konecka
Zak. Sielpia

O/PTTK KTA PTTK
„PASAT” Komitet

Organizacyjny 

11
5 listopada –

sobota
XXVI Rajd

Niepodległości
Ziemia Konecka

Zak. Końskie
O/PTTK w Końskich

KTA PTTK „PASAT” 

ADRES KONTAKTOWY
Oddział PTTK w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1
tel. 514 030 401, www.pttkkonskie.pl; e-mail: biuro@pttkkonskie.pl

XXIX Konecki Rajd
Rowerowy

REGULAMIN
3 września 2022 r. 

http://www.pttkkonskie.pl/
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