
 
REGULAMIN 

XXXIV WOJEWÓDZKIEGO RAJDU ROWEROWEGO 
w dniach 

14 - 15 czerwca 2013 r. 
 

 

Drodzy Tury ści 

W tym roku, już po raz 34 spotykamy się na trasach „XXXIV Wojewódzkiego Rajdu 

Rowerowego”.  

Tegoroczną imprezę organizuje „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania, 

której celami statutowymi są min. „działania mające na celu rozwój turystyki, promocję środo-

wiska naturalnego, zasobów kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regional-

nych”. Walory naturalne ziemi wieruszowskiej: czyste, ekologiczne środowisko, wspaniałe 

i rozległe lasy o specyficznym mikroklimacie, malownicze trasy widokowe, szlaki turystyczne, 

liczne zabytki oraz dobrze rozwinięta baza noclegowa zagwarantują Państwu znakomity wypo-

czynek i niezapomniane wrażenia. Na miłośników aktywnej turystyki czekają konne, rowerowe 

i piesze szlaki prowadzące przez najciekawsze miejsca Powiatu Wieruszowskiego. Atutem tury-

stycznym Powiatu są także liczne pomniki przyrody i zabytki architektoniczne. 

Zapraszając Państwa do udziału w naszym Rajdzie po Ziemi Wieruszowskiej, gwarantu-

jemy zdrowy, czynny wypoczynek, wiele wspaniałych wrażeń i niezapomnianych przeżyć. Za-

pewniamy cudowne towarzystwo, przyjazną i fachową obsługę rajdu i przepiękną o tej porze 

Ziemię Wieruszowską.  

 

Do zobaczenia na trasach XXXIV Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego 

 

Z turystycznymi pozdrowieniami 

Organizatorzy i Kierownictwo Rajdu 



I.  Organizator Rajdu:  
 

„Mi ędzy Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania 
 

II.  Kierownictwo Rajdu: 
 

Komandor: Mirosław Urbaś 
Wicekomandor: Marzena Kaczmarek 
Sekretarz: Wiesław Świątkowski 
Kwatermistrzowie: Marek Stojecki, Beata Zalewska 
 

III.  Cele Rajdu: 
• rozpowszechnianie walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Wieruszowskiej 

oraz Województwa Łódzkiego, 
• umożliwienie zdobycie odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych, 
• stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji, 
• umocnienie serdecznych więzi między turystami, 
• zapoznanie się ze szlakami rowerowymi Ziemi Wieruszowskiej, 
• kształtowanie świadomości poczucia więzi regionalnej, 
• integracja osób w różnym wieku. 
 

IV.  Uczestnictwo: 
 

W rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez organizacje społeczne, zawodowe, szkoły 
oraz uczestnicy indywidualni. Indywidualne osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie 
pod warunkiem dostarczenia do organizatora pisemnej zgody na uczestnictwo w rajdzie 
podpisanej przez opiekuna prawnego (rodzica).   

 
Zgłoszenia uczestnictwa z podaniem trasy należy dokonać na Karcie Uczestnictwa na adres 
„Mi ędzy Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, pokój 
nr 26 i 26A , Tel (0-62) 78 13 929, 601 616 560, 601 861 060 w godz. od 800 do 1500.  

 
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 7 czerwca 2013 r. 

 
V. Organizator zapewnia:  

 
Noclegi na trasie dwudniowej w warunkach turystycznych (śpiwory własne uczestników), 
kolacja przy ognisku (kiełbaska, pieczywo, napoje), śniadanie, posiłek turystyczny na mecie. 
Ubezpieczenie uczestników rajdu. Dyplomy za udział w rajdzie dla grup zorganizowanych. 
 

VI.  Obowiązki uczestników:  
 

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania „Karty Turysty”, posiadania apteczki przez 
drużynę i udzielania sobie wzajemnej pomocy, przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, 
przeciwpożarowych, o ochronie przyrody i zabytków. Uczestników rajdu dwudniowego prosimy 
o zabranie śpiworów. 
 

VII.  Informacja: 
 

Szczegółowe informacje dostępne pod numerami tel. 601 861 060, 601 616 560 i na stronie 
internetowej „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania (www.lgd-wieruszow.pl) 
 



VIII.  Trasy Rajdu:  
 

Trasa dwudniowa rajdu rowerowego: 

 

Pierwszy dzień rajdu, 14 czerwca 2013 r. (piątek). Start: godz. dowolna. 

Trasa dowolna – oznakowanymi szklakami rowerowymi. Organizator zapewnia nocleg z 14 na 

15 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Parcicach i Szkole Podstawowej w Ostrówku. 

Uczestnicy będą przyjmowani w miejscu noclegu w godzinach od 19 00 do 20 00. 

 

Drugi dzień rajdu, 15 czerwiec 2013 r. (sobota). Start: godz. 9 00. 

Trasy takie jak w przypadku rajdu jednodniowego. Uczestnik rajdu wybiera jedną z 5 tras.  

 

Trasa jednodniowa rajdu rowerowego: 

 

TRASA I 

15 czerwiec 2013 r. (sobota). Start: godz. 9 00 

Parcice (start) – Nalepa – Krajanka (szlak czerwony), Krajanka- Szklarki (szlak żółty). Szklarki 

– Przywory – Mieleszyn – Koćmin (szlak zielony), Koćmin – Kuźnica Skakawska -Wieruszów 

(szlak żółty – Nad Prosną)  – Meta 

 

TRASA II 

15 czerwiec 2013 r. (sobota). Start: godz. 9 00 

Parcice (start) – Nalepa – Krajanka (szlak czerwony), Krajanka- Szklarki (szlak żółty). Szklarki 

– Jaski – Ochędzyn Stary – Pieczyska – Wieruszów (szlak zielony) – Meta 

 

TRASA III 

15 czerwiec 2013 r. (sobota). Start: godz. 9 00 

Ostrówek (start) – Galewice (szlak zielony). Galewice – Cieszęcin (szlak czerwony), Cieszęcin – 

Wyszanów - Lubczyna – Marianów (szlak niebieski – Śladami świętego Wojciech – czerwony - 

niebieski), Marianów – Wieruszów (szlak czerwony) – Meta 

 

TRASA IV 

15 czerwiec 2013 r. (sobota). Start: godz. 9 00 

Ostrówek (start) – Galewice (szlak zielony). Galewice – Niwiska – Marianów (szlak żółty – 

zielony), Marianów – Wieruszów (szlak czerwony), Wieruszów – Wieruszów ( szlak żółty - Nad 

Prosną) – Meta 



 

TRASA V 

Istnieje możliwość podróżowania dowolną trasą (oznakowanymi szlakami rowerowymi)  

o długości minimum 25 kilometrów, po uprzednim zgłoszeniu i zatwierdzeniu trasy rajdu przez 

organizatorów. 

 
IX.  Meta rajdu. 

 
Czynna będzie na Stadionie WKS Prosna w Wieruszowie, mieszczącym się przy ulicy Sportowej 
4 w Wieruszowie w godzinach 1030 – 1100. 
 

X. Atrakcje 
 

Po zakończeniu rajdu (ok. godz. 1130) odbędzie się konkurs pt. „Walory kulturowe 
i krajoznawcze Województwa Łódzkiego”, w którym przewidziane zostały atrakcyjne nagrody. 
Tegoroczny rajd rowerowy wpisuję się w większą imprezę rekreacyjną pn. „XIX Dni 
Wieruszowa oraz  Święto Powiatu Wieruszowskiego” organizowaną w dniach 15 – 16 czerwca 
2013 r. przez Powiat Wieruszowski oraz Gminę Wieruszów, podczas których na uczestników 
rajdu czekają dodatkowe atrakcje.  
 

XI.  Postanowienia końcowe: 
 

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do zmian w Regulaminie.  
Osoby pragnące skorzystać z noclegu z 14 na 15 czerwca br. zobowiązane są poinformować 
o tym organizatorów na karcie zgłaszania uczestnictwa w  rajdzie (ze wskazaniem liczby osób). 
Regulamin konkursu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, jest również dostępny na 
stronie internetowej Stowarzyszenia. 

 
 

Życzymy humoru, życzliwości i wytrwałości na rowerowych trasach. 
 
 

Organizatorzy 
 
 

 


