
Komunikat techniczny 

Rewalskie Piekło Północy 
I Wyścig kolarski amatorów ze startu wspólnego po brukach i szutrach Gminy Rewal. 

I Wiosenny klasyk brukowy. 

 

Organizator: 

RSC Bałtyk Rewal 

Partnerzy: 

Spectrum Bike Jan Zugaj, Gmina Rewal, Nadleśnictwo Gryfice, Grand Laola Hotel i SPA, 

Starostwo Powiatowe w Gryficach. 

 

Komitet organizacyjny: 

 
Dyrektor Wyścigu: Piotr Mucha, tel. 691939326 

Sędzia Główny: Piotr Kanar, tel. 603454707 

 

Wyścig odbędzie się 31 marca 2019 roku, o godzinie 11.00 

Biuro wyścigu 

Obiekt sportowy w Niechorzu, ul. Leśna 3, czynny  31.03.2019 r., od godziny 8.00 do godziny 

10.30 i dzień wcześniej czyli 30.03.2019 r. od godziny 18.00 do godziny 20.00. 

 

 

Trasa 

Start honorowy: obiekt sportowy w Niechorzu, ul. Leśna 3, godz. 11.00.  

Start lotny: Pogorzelica wjazd z ulicy Leśnej na rundę (dojazd pożarowy nr 33). Wszystkich 

zawodników, obu kategorii M i K obowiązuje jeden dystans, trasa wyścigu to 4 rundy liczące po 

około 13 km., z tego 7 km to droga szutrowa, 3,9 km bruk, 2 km płyty betonowe plus dojazd w 

postaci startu honorowego ok. 4 km. Droga jest trudna technicznie, znajdują się na niej wyrwy, 

dziury, koleiny. Wymaga należytego przygotowania technicznego roweru i sprawnościowego. 

Powrót z mety wyścigu do bazy wyścigu  przy ul. Leśnej 3 nie jest już zabezpieczony i zawodnicy 

muszą go pokonać na własną rękę. 



 

Baza wyścigu 

Znajduje się na obiekcie sportowym w Niechorzu, przy ul. Leśnej 3, znajdują się tam dostępne 

toalety, prysznice, możliwość przebrania się. Parkingi znajdują się przy ul. Leśnej oraz przy 

drodze głównej, (Aleja Bursztynowa, ul. Wojska Polskiego). 

Numer startowy 

Uczestnicy otrzymują numer startowy. Numer należy przypiąć z tyłu do koszulki, na kieszeni 

koszulki kolarskiej z prawej strony. 

 

 

  



Limit czasowy 

Z powodów organizacyjnych, limit czasowy na pokonanie czasu wyścigu określa się na 3,5 

godziny. 

Ceremonia nagradzania 

Około godziny 15.00 nastąpi dekoracja zwycięzców i losowanie nagrody. Przewidywany koniec 

imprezy godz. 16.00.  Klasyfikacja przeprowadzona zostanie dla kategorii OPEN kobiet i OPEN 

mężczyzn. O miejscu zadecyduje kolejność przekroczenia mety wyścigu przez uczestników 

wyścigu (finisz). 

 

Wpisowe i zgłoszenia 

W wyścigu mogą startować wyłącznie osoby pełnoletnie. Wpisowe i zgłoszenia można 

dokonywać poprzez formularz na stronie www.rscrewal.pl, wpisowe wynosi 50 złotych (do dnia 

28.03.2019 r.), po tej dacie wpłata możliwa w biurze zawodów i wzrasta do 100 złotych. Uwaga, 

limit uczestników to 100 osób, o udziale decyduje kolejność wpłaty. Nie ma możliwości zwrotu 

wpłaconych pieniędzy. Wpłaty w dniu wyścigu nie gwarantują pełnych świadczeń!!! 

Opłata startowa na konto: RSC Bałtyk Rewal ul. Leśna 3, 72-350 Niechorze  

nr konta 40 1090 2659 0000 0001 3704 4262 z dopiskiem Rewalskie Piekło Północy  

i podaniem imienia i nazwiska uczestnika. 

 

Szpital 

Szpital w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice. 

Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas 

dojazdu zawodników na zawody i w czasie powrotu z nich. 

2. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane 

z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. 

4. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody  

z własnej, wyłącznej winy innym zawodnikom wyścigu oraz osobom trzecim. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie 

spowodowane z winy zawodnika. 

6. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z wyścigiem zawodnicy nie mogą 

występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w 

jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów. 

7. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane 

przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą. 

8. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb 

porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów. 

9. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków 

uczestnictwa. Podpis zawodnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się  

i akceptację regulaminu uczestnictwa w zawodach. 

10. Wyścig Rewalskie Piekło Północy  odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

http://www.rscrewal.pl/


11. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 

odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów, Organizatorów. Nie mogą używać 

wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy. 

12. Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za 

wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami. 

13. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz jego 

zmian. 

 

Regulamin 

Pełny regulamin znajduje się na stronie www.rscrewal.pl w zakładce imprezy, udział  

w wyścigu oznacza  jego znajomość i akceptację, co uczestnik potwierdzi własnoręcznym 

podpisem.  

 

http://www.rscrewal.pl/

