
 

                                                      
R E G U L A M I N  XLI 

MIĘDZYWOJEWÓDZKI  PIESZY RAJD REYMONTOWSKI 

I ETAP WSPÓŁZAWODNICTWA TURYSTYCZNEGO POWIATÓW 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO O PUCHAR MARSZAŁKA 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

Cel: 

 przypomnienie pobytu Wł. Reymonta w Kołaczkowie, 

 uczczenie150 rocznicy urodzin pisarza, 

 popularyzacja turystyki pieszej 

 poznawanie  zabytków i historii regionu, 

 nawiązywanie kontaktów, znajomości i przyjaźni. 

 

 Organizatorzy: 

 Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie 

 Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, 

 Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu 

 Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie, 

 Rada Gminna LZS w Kołaczkowie, 

 Gmina Kołaczkowo, 

 Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni – Oddział w Kołaczkowie. 

 

 Termin i miejsce: 07.05.2017 - Kołaczkowo 

Start  w dniu 7 maja 2017 r. o godz.09:00 z rynku w Pyzdrach. 

Sekretariat  rajdu i punkt startowy czynny będzie w dniu startu od godz.08:00 

Meta rajdu znajdować się będzie na Placu  Wł. Reymonta w  Kołaczkowie. 

Uczestnicy na mecie oczekiwani są do godz. 14:00. 

Podsumowanie rajdu oraz wręczenie pucharów i nagród odbędzie się ok. godz. 14:30.  

 

Uczestnictwo: 

 W rajdzie mogą brać udział drużyny piesze bez ograniczeń wiekowych,  

 złożone co najmniej z 6 osób  (uczniowie z pełnoletnim opiekunem) 

  

Program: 

Rajd odbywać się będzie według mapy otrzymanej na starcie.  

W czasie rajdu uczestnicy będą startować w konkursach  

i konkurencjach sprawnościowych: 

praca  plastyczna „ Portret Wł. Reymonta”– prace podpisane  imieniem i nazwiskiem 

oraz oznaczone nazwą grupy należy dostarczyć na start (1 praca z drużyny wykonana w 

dowolnym formacie), 

życie i twórczość Wł. St. Reymonta (1 osoba z drużyny), 

rekreacyjno-sportowych: tor przeszkód (startują 3 osoby z drużyny),  

przenoszenie fasolki słomką, 

 żółwia jazda na rowerze,  

rzut lotką do celu. 

 



UWAGA! Uczestnik rajdu może brać udział tylko w jednej konkurencji z wyjątkiem toru 

przeszkód. 

 

Punktacja: 

Indywidualna - w poszczególnych konkurencjach, 

Drużynowa – suma punktów z konkurencji indywidualnych i  zespołowych. 

Powiatów –suma punktów uzyskanych przez dwie najlepsze drużyny z powiatu jest doliczana  

do Współzawodnictwa Sportowo - Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego 

o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego.  

Punktacja : I m – 1 pkt., II m – 2 pkt., III m – 3 pkt. itd. Zwycięża powiat uzyskujący 

najmniejszą ilość punktów. Przy równej ilości punktów decyduje wyższe miejsce drużyny. 

 

Organizatorzy zapewniają: 

 plakietkę rajdu dla każdego uczestnika, 

 możliwość bezpłatnego zwiedzenia Muzeum Ziemi Pyzdrskiej, Izby Pamięci Wł. 

Reymonta oraz Regionalnej Izby Spółdzielczości Bankowej w Kołaczkowie, 

 posiłek regeneracyjny na zakończenie rajdu, 

 puchary i dyplomy w klasyfikacji drużynowej i upominki w klasyfikacji 

indywidualnej. 

 

Zasady  finansowania: 

Wpisowe od jednego uczestnika wynosi: 

osoby pełnoletnie 8,- zł.,  dzieci i młodzież do lat 18-stu 7,- zł. 

 

Wpisowe należy przesłać na konto wraz ze zgłoszeniem imiennym na adres: 

RADA GMINNA ZRZESZENIA LZS 

pl. Wł. Reymonta 1  62-306 Kołaczkowo 

konto PBS we Wrześni o. Kołaczkowo  

nr: 06 9681 0002 1100 0895 0001 9523 

Termin  zgłoszeń upływa w dniu 2.05.2017r.email: gokkolaczkowo@wp.pl    

Drużyny zgłoszone po terminie przyjmowane będą w miarę wolnych miejsc. 

 
Postanowienia końcowe: 

 Za aktualne badania lekarskie odpowiedzialni są kierownicy drużyn. 

 Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność (ubezpieczenia należy 

dokonać we własnym zakresie),kierownictwo  rajdu nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za ewentualne szkody (wypadki). 

 Uczestnicy imprezy, członkowie LZS, objęci są ubezpieczeniem zbiorowym zawartym 

przez Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu. 

    Każdy uczestnik zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania Karty Turysty oraz 

postanowień niniejszego regulaminu. 

    Nie zgłoszenie się na starcie  rajdu powoduje utratę praw do wszystkich świadczeń i 

zwrotu wpisowego. 

    Sprawy sporne bądź nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez sędziego 

głównego. 

    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji i ewentualnych zmian w 

regulaminie. 

Wszelkich informacji odnośnie rajdu udziela p. Edmund Kubis  kom. 509 243 577, w godz. 

10:00 – 13:00 w GOK Kołaczkowo, telefon służbowy  614385078  

            Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

                                                                              

 

ORGANIZATORZY                                                                    
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