ROWEROWY RAJD MIEJSKI NA ORIENTACJĘ

www.rowerowy.tczew.pl

A L L E Y C A T 2012
AlleyCat czyli „kot uliczny”, to rodzaj zawodów rowerowych organizowanych od 1986 roku (po raz
pierwszy w Toronto), które odbywają się w normalnym ruchu miejskim. Pierwszymi zawodnikami byli
kurierzy rowerowi, nazywani alleycats. Kto najszybciej i najlepiej zaliczy zadania – wygrywa.
Przygoda, rywalizacja i aktywny wypoczynek na świeŜym powietrzu!
Cechy AlleyCata:
• manifest — lista zadań do wykonania przez kaŜdego zawodnika. MoŜe być nim punkt kontrolny
lub jakieś polecenie (sprawdzenie numeru na budce telefonicznej, przywiezienie pewnej rzeczy,
godzina odjazdu autobusu na danym przystanku itp.);
• szprychówka — zalaminowana kartka, najczęściej rozmiaru A8, zawierająca z jednej strony
numer startowy zawodnika, a z drugiej nazwę alleycata oraz grafikę z nim związaną.
Szprychówki najczęściej wkłada się pomiędzy szprychy koła, stąd nazwa;
• punkt kontrolny — jeden z punktów w manifeście wyścigu. Najczęściej stoi na nim osoba
wytypowana przez organizatora, która stawia pieczątki lub podpisuje manifesty uczestnikom,
które umoŜliwiają weryfikację, Ŝe uczestnik był na miejscu;
• opłata wpisowa i nagroda - zwykle naleŜy uiścić opłatę wpisową (w Polsce, zaleŜnie od miasta
jest to 3-5 zł), która jest przeznaczana na wydatki organizacyjne oraz nagrody.
Cele AlleyCat’a w Tczewie:
• zapoznanie mieszkańców Tczewa z nową formą imprezy rowerowej, jakiej jeszcze nie było;
• promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego wśród uczniów szkół miasta i powiatu;
• oŜywienie części Tczewa z małą ilością imprez: CzyŜykowo, Abisynia, Stare Miasto;
• zapoznanie uczniów z ciekawymi miejscami w nadwiślanych częściach miasta;
• promocja idei organizowania imprez rowerowych wśród członków największej organizacji
młodzieŜowej w Tczewie tj. harcerzy i ich sympatyków;
• promocja organizacji: L.O.T. Kociewie, Stowarzyszenie UKS „Rowerowy Tczew”,
ZHP Tczew, WOPR Tczew, LOK Snajper Tczew.
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Zasady rozgrywania miejskiego rajdu na orientację w Tczewie:
Uczestnicy w wieku od 7 do 100 lat PRZED STARTEM otrzymają od organizatora PLAN MIASTA i
okolic z naniesionymi Punktami Kontrolnymi (PK) oraz MANIFEST czyli kartę startową, opisującą sposób
potwierdzenia bytności na PK, które będą umieszczane w miejscach atrakcyjnych, waŜnych i wartych
poznania przez dzieci, młodzieŜ i dorosłych:
a) miejsca i obiekty historyczne oraz związane z kulturą tczewską i tradycją kociewską;
b) miejsca związane z edukacją przyrodniczą oraz krajobrazową;
c) miejsca związane z harcerstwem, młodzieŜowe obiekty sportowe;
d) siedziby duŜych miejskich firm (elektronika, szpitalnictwo, gaz, prąd, woda, ścieki itp.);
e) miejsca niespodzianki.
PK będą umieszczane blisko ścieŜek rowerowych oraz na ulicach o małym natęŜeniu ruchu aut,
z wykorzystaniem pomników, tablic informacyjnych, turystycznych, pamiątkowych itp.
1. ORGANIZATORZY - ilość punktów kontrolnych, specjalizacja i atrakcje (kolejność alfabetyczna):
Flextronics International Poland
- 1 - firma elektroniczna;
Klub Strzelecki LOK „Snajper Tczew”
- 1 - obronność kraju;
Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie”- 2 - krajoznawstwo kociewskie, turystyka;
MłodzieŜowa Rada Miasta Tczewa
- 1 - młodzieŜ w Tczewie;
Stowarzyszenie UKS „Rowerowy Tczew”
- 2 - bezpieczeństwo ruchu drogowego (główny organizator)
WOPR Tczew
- 1 - bezpieczeństwo nad wodą;
ZHP Komenda Hufca w Tczewie
- 2 - historia Tczewa;
2. RANGA IMPREZY - zasięg powiatowy.
3. PARTNERZY - Urząd Miasta Tczewa; Starostwo Powiatowe w Tczewie; Flextronics International Poland,
"DYSTRYBUCJA PALIW" Sp. z o.o. (Czatkowy), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Gdańsk,
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji.

4. TERMIN I MIEJSCE:
a) termin
- sobota, 21 kwietnia 2012, godzina 11.00;
b) start
- Przystań pasaŜersko – Ŝeglarska, skrzyŜowanie ulic Wodnej / Nad Wisłą
c) obszar rywalizacji
- Abisynia, Stare Miasto, CzyŜykowo, Knybawa;
d) kolejność odwiedzania PK - dowolna;
e) długość trasy
- zaleŜnie od indywidualnie wybranej kolejności odwiedzania PK
5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a) udział w imprezie odbywa się na własną odpowiedzialność, co uczestnicy potwierdzają
własnoręcznym podpisem przed startem;
b) w imprezie mogą wziąć udział jedynie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań do uprawiania sportu;
c) impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe;
d) osoby w wieku 16 i 17 lat startują w imprezie za pisemną zgodą rodziców, indywidualnie lub zespołowo;
e) osoby niepełnoletnie w wieku od 13 do 15 lat mogą wziąć udział w imprezie pod opieką osób
pełnoletnich, tj. które mają ukończony 18 rok Ŝycia, za pisemną zgodą rodziców;
przy czym osoby w wieku 14 i 15 lat mogą wystartować, jeśli będą członkami zespołów w swojej kategorii
wiekowej (w tym wypadku nie ma wymogu pełnoletniego opiekuna);
f) osoby małoletnie w wieku 7-12 lat startują tylko pod opieką prawnego opiekuna tj. rodzica (ów);
g) wymagany jest rower wyposaŜony zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym;
h) moŜna startować w zespołach do czterech osób, przy czym kaŜdy zawodnik zapisuje się osobno,
podając nazwę teamu. Numery startowe przydzielane będą indywidualnie.
Klasyfikacja będzie indywidualna, z moŜliwością miejsc ex aequo (np. dla członków teamów);
i) w czasie imprezy uczestników obowiązuje zakaz spoŜywania alkoholu, palenia papierosów, a takŜe zakaz
rozmawiania przez telefon w czasie jazdy rowerem oraz jazdy „bez trzymanki” (tj. puszczania kierownicy).
6. ZGŁOSZENIA (imię, nazwisko, adres, wiek, telefon, e-mail, szkoła) + WPISOWE:
a) bezpłatnie tylko przed imprezą, zgłaszając w/w dane osobowe od 13go do 20go kwietnia 2012 r:
MAILEM: alleycat.tczew@gmail.com, TELEFONICZNIE / SMS 504 453 864 oraz 888 123 757;
OSOBIŚCIE: Komenda Hufca ZHP w Tczew ul. Wojska Polskiego 18A, w środę g. 16.15-17.00 lub:
L.O.T. Kociewie (Fabryka Sztuk, dawne Muzeum Wisły) 30-go Stycznia 4, pon- piąt.godz.9.00-15.00
b) odpłatnie (2 złote) w dniu zawodów 21.IV w godz. 11.00-11.20 w BAZIE STARTOWEJ.
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7. KLASYFIKACJA, KATEGORIE, NAGRODY:
a) zadaniem uczestnika jest potwierdzenie w określonym limicie czasu swojej obecności na ustawionych
w terenie Punktach Kontrolnych (PK), oznakowanych biało-czerwonymi lampionami o wielkości A4;
b) o klasyfikacji na mecie decydują kolejno:
- liczba odnalezionych Punktów Kontrolnych (PK) i potwierdzonych prawidłowo w limicie czasu;
- uzyskany czas przejazdu;
c) istnieje 12 kategorii (Dziewczęta i Chłopcy): BD, BC, DD, DC, MD, MC, JD, JC, SD, SC, ND, NC
BD, BC – Biszkopty 07 - 10 lat (Dziewczynki, Chłopczyki) - 5 PK w 150 minut
11 - 13 lat (Dziewczęta, Chłopcy)
- 7 PK w 150 minut
DD, DC – Dzieci
MD, MC – Młodziki 14 - 16 lat (Młodziczki, Młodziki)
- 9 PK - MD w 165 min, a MC w 150 min
JD, JC – Juniorzy 17 - 19 lat (Juniorki, Juniorzy)
- 11 PK - JD w 180 min, a JC w 165 min
SD, SC – Seniorzy 20 - 49 lat (Seniorki, Seniorzy)
- 12 PK - SD w 195 min, a SC w 180 min
- 11 PK - ND w 195 min, a NC w 180 min
ND, NC – Nestorzy 50 -100 lat (Nestorki, Nestorzy)
d) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w/w kategorii, ilości PK oraz limitów czasowych;
e) przekroczenie limitu czasu spowoduje punkty karne (ujemne): 1 minuta spóźnienia = 3 punkty ujemne;
f) kaŜda jedna minuta dotarcia do mety przed upływem limitu czasu, to jeden punkt dodatkowy;
g) nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną rozdane zawodnikom, osobno w kaŜdej kategorii, za 1-2-3 miejsce:
zwycięzca wybiera jako pierwszy, a kolejni uczestnicy wg zajętych miejsc (3 sekundy zastanowienia).

8. PLAN minutowy AlleyCat’a:
11.00 - otwarcie BAZY (Przystań pasaŜersko – Ŝeglarska, skrzyŜowanie Wodna/Nad Wisłą) i zapisy;
11.15 - odprawa techniczna i zawodników, koniec przyjmowania zapisów;
11.20 - starty poszczególnych kategorii wiekowych w godzinach:
START:
BD+BC 11.20, DD+DC 11.25, MD+MC 11.30, JD+JC 11.35, SD+SC+ND+NC 11.40
META: BD+BC12.50, DD+DC12.55, MD14.15, MC14.00, JD14.35, JC14.20, SD+ND14.55, SC+NC14.40
BD, BC, DD, DC - godzina 13.20 ustalanie wyników końcowych, 13.30 podsumowanie i wręczenie nagród
MD, MC, JD, JC - godzina 14.50 ustalanie wyników końcowych, 15.00 podsumowanie i wręczenie nagród
SD, SC, ND, NC - godzina 15.10 ustalanie wyników końcowych, 15.20 podsumowanie i wręczenie nagród
15.30 - podsumowanie imprezy i zakończenie w Fabryce Sztuk (ul. 30go Stycznia 4)

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnicy zobowiązani są do:
a) przygotowania stanu technicznego swojego roweru pod względem bezpieczeństwa;
b) przestrzegania przepisów ruchu drogowego, gdyŜ rajd odbywa się w otwartym ruchu drogowym;
c) powiadomienia organizatora o rezygnacji z dotarcia do mety na tel. 504 453 864 lub 888 123 757;
d) uznania, iŜ w sprawach spornych rację ma organizator., tj. komendant AlleyCat’a.
Uczestnikom zaleca się:
a) jazdę od startu do mety w zapiętym, sztywnym kasku oraz w kolorowej koszulce odblaskowej;
b) zabranie zestawu naprawczego (w tym zapasowej dętki i pompki) oraz telefonu komórkowego.

10. DOBRE RADY:
a) kompas nie jest potrzebny, ale jak najczęściej korzystaj z mapy, bądź skoncentrowany i precyzyjny;
b) jeŜeli nie jesteś pewien obranej drogi, to wróć do miejsca, które potrafisz wskazać na mapie;
c) po wystartowaniu wpierw postaraj się dojechać do najbardziej oddalonych punktów kontrolnych;
d) w połowie swojego limitu czasowego zastanów się, kiedy powinieneś wracać do bazy;
e) jeŜeli jesteś pewien, Ŝe dotarłeś do PK a nie ma tam biało-czerwonego lampionu
– to nie trać czasu i zaznacz na karcie startowej: „BPK” (Brak Punktu Kontrolnego);
f) nie szalej z tempem na początku trasy, bo to nie pomaga wygrać z czasem;
g) bądź miły dla Twoich rywali - to wspaniali ludzie ☺
h) jeśli jedziesz w zespole - dostosuj swoje tempo do najwolniejszego zawodnika;
i) nie niszcz roślin, nie zaśmiecaj trasy i śmieci zabierz ze sobą.
Wersja nr 9,2 z dnia 2012-04-16

Oprac. Marek Bury, tel. 504 453 864 oraz 888 123 757, komendant AlleyCat 2012

www.rowerowy.tczew.pl ● alleycat.tczew@gmail.com ● Fabryka Sztuk 83-110 Tczew, ul. 30go Stycznia 4
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ROWEROWY RAJD MIEJSKI NA ORIENTACJĘ - ALLEYCAT 2012
START IMPREZY - Tczew, skrzyŜowanie ulicy Wodnej i Nad Wisłą, sobota 21 kwietnia 2012
godzina 11.00 – Przystań PasaŜersko - śeglarska

www.rowerowy.tczew.pl
Osoba niepełnoletnia w wieku:
1)
2)
3)

od 07 do 12 lat – startuje w rajdzie AlleyCat wyłącznie pod opieką rodzica / rodziców;
od 13 do 15 lat – startuje w rajdzie AlleyCat pod opieką pełnoletniego opiekuna i za pisemną zgodą rodzica,
a dodatkowo osoba w wieku 14 -15 lat moŜe startować w zespole, jeśli nie posiada pełnoletniego opiekuna;
od 16 do 17 lat – moŜe startować w rajdzie AlleyCat samodzielnie lub w zespole, ale za pisemną zgodą rodzica.

Zgłoszenie: imię i nazwisko, wiek, adres, telefon, ew. szkoła nadsyłać w terminie 13-20 IV na: alleycat.tczew@gmail.com
Wersja z dnia 2012-04-16

POZWOLENIE RODZICÓW DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ NA START W RAJDZIE
Imię i nazwisko dziecka, czyli osoby niepełnoletniej – biorącej udział w Rajdzie::
................................................................................................................

Imię i nazwisko Rodzica/ów lub Opiekuna prawnego:
................................................................................................................

Telefon kontaktowy do Rodzica/ów lub Opiekuna prawnego:
.................................................................................................................

Ja wyŜej wymieniony, jako Rodzic(e] / Opiekun[owie] prawny[i], wyraŜam(y) zgodę na udział mojego syna/córki w Miejskim Rajdzie
Rowerowym na Orientację „AlleyCat”, który odbędzie się w Tczewie, w sobotę 21 kwietnia 2012 r. oraz zgadzam się na publikację
w mediach i internecie fotografii i filmów z tej imprezy, jeśli znajdzie się na nich wizerunek mojego / naszego dziecka.
UpowaŜniam[y] do opieki nad moim/naszym niepełnoletnim dzieckiem:
Imię i nazwisko osoby upowaŜnionej – dorosłego opiekuna:

..................................................................................., który/a będzie ponosić pełną odpowiedzialność za moje / nasze dziecko w czasie trwania
Rajdu. Jednocześnie oświadczam(y), Ŝe stan zdrowia osoby niepełnoletniej, za którą biorę odpowiedzialność, pozwala jej na udział
w tego typu imprezie sportowo-rekreacyjnej. Oświadczam[y], Ŝe zapoznałem/am(śmy) się z treścią Regulaminu Rajdu oraz
jestem(śmy) świadomy/a(mi) jego postanowień i w pełni je akceptuję(jemy).
Data i czytelny podpis Rodzica(ów) / Opiekuna prawnego
...................................................................................................................

WyraŜam zgodę na wzięcie odpowiedzialności cywilnej za w/w nieletniego i oświadczam, Ŝe mam ukończone 18 lat.
Imię i nazwisko Opiekuna dziecka w czasie Rajdu:
...................................................................................................................

Seria i nr dowodu osobistego:
...................................................................................................................

Data i czytelny podpis Opiekuna:
...................................................................................................................

w/w POZWOLENIE RODZICÓW naleŜy wydrukować, czytelnie wypełnić i dostarczyć organizatorowi w dniu rozpoczęcia imprezy!
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