REGULAMIN
konkursu na najaktywniejszego turystę – kolarza Klubu Turystyki
Rowerowej SIGMA w Poznaniu
Celem konkursu jest zachęcenie członków Klubu do brania udziału w organizowanych
wycieczkach i imprezach kolarskich, zdobywania odznak krajoznawczo - turystycznych oraz
aktywnego uprawiania turystyki kolarskiej.
Punktacja:
1. Za kaŜdy dzień jazdy na rowerze (od 1 marca do 31 października) – 5 pkt
(wycieczka powinna być udokumentowana w KsiąŜeczce wycieczek kolarskich - pieczątka
z trasy)
2. Za udział w zorganizowanej wycieczce klubowej, pieszej lub rowerowej, obozie
wędrownym, rajdzie, spotkaniu, prelekcji - ujęte w planie imprez klubowych lub ogłaszone na
klubowej stronie internetowej – 10 pkt
3. Premia za udział w rajdach i zlotach organizowanych:
a. na terenie woj. wielkopolskiego – 10 pkt
b. poza terenem woj. wielkopolskiego – 15 pkt
c. w Centralnym Zlocie Turystów Kolarzy i Ogólnopolskim Zlocie Przodowników
Turystyki Kolarskiej PTTK – 30 pkt
d. w zlotach UECT, lub zlotach organizowanych przez inne kraje europejskie – 50 pkt
4. Za zdobycie odznaki KOT:
a. brązowej
b. srebrnej
c. złotej
d. duŜej brązowej
e. duŜej srebrnej
f. duŜej złotej
g. za wytrwałość

40 pkt
60 pkt
80 pkt
100 pkt
120 pkt
140 pkt
160 pkt

5. Za zdobycie odznaki Rajdu Dookoła Polski:
a. Małego
80 pkt
b. DuŜego
160 pkt
6. Za zdobycie odznaki Szlakami Zamków w Polsce:
a. brązowej
80 pkt
b. srebrnej
120 pkt
c. złotej
160 pkt
7. Za zdobycie Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej
a. popularnej
40 pkt
b. brązowej
55 pkt
c. srebrnej
70 pkt
d. złotej
85 pkt
100 pkt
e. duŜej brązowej
f. duŜej srebrnej
115 pkt

g. duŜej złotej
130 pkt
h. wielkiej
145 pkt
i. Chrześcijańskiego Pielgrzyma Świata - 160 pkt
8. Za zdobycie odznaki Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1911 - 50 pkt
9. Za zdobycie odznaki turystycznej regionalnej i ogólnopolskiej: - 40 pkt
10. Za zajęcie czołowego miejsca w konkursach na rajdach kolarskich
a, za konkursy sprawnościowe:
I-sze miejsce
15 pkt
II-gie miejsce
10 pkt
III-cie miejsce
5 pkt
b. za konkursy krajoznawcze, historyczne
I-sze miejsce
30 pkt
II-gie miejsce
20 pkt
III-cie miejsce
30 pkt
c. w rajdach wymienionych w pkt 3c,d - za kaŜdy konkurs:
I-sze miejsce
50 pkt
II-gie miejsce
40 pkt
III-cie miejsce
30 pkt
IV-VI miejsce
20 pkt
VII-X miejsce
10 pkt
11. Za inne osiągnięcia mające znaczenie dla Klubu oraz pomoc w pracach Klubu – do 100
pkt
12. Za uzyskanie uprawnień Przodownika Turystyki Kolarskiej – 100 pkt
13. Za napisanie relacji z wyprawy, rajdu, wycieczki – 30 pkt
14. Za prowadzenie kroniki Klubu – 100 pkt
Podstawą do zaliczenia punktów jest przedłoŜenie ksiąŜeczki wycieczek kolarskich i
odpowiednich legitymacji.
Konkurs jest prowadzony w dwu kategoriach: Ŝeńskiej i męskiej.
Uczestnicy, którzy uzyskają najwięcej punktów otrzymają nagrody.
Zarząd Klubu bierze udział poza konkursem.
Punkty zdobywa się w danym roku kalendarzowym, do dnia 30 listopada.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi na corocznym zebraniu
sprawozdawczym w miesiącu grudniu.
Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.
Interpretacja niniejszego regulaminu naleŜy do Zarządu Klubu.

