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    REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO 

pod hasłem „Region Kozła w jeden dzień” 

I. Cel rajdu: 

− popularyzacja walorów krajoznawczo - przyrodniczych Regionu Kozła, 

− promocja szlaków rowerowych Regionu Kozła, 

− integracja cyklistów z Regionu Kozła 

II. Organizator rajdu: 

Lubuski Klub Turystyczny „Agroś” w Kargowej 

Stowarzyszenie Gmin RP Region Kozła 

III. Termin rajdu: 05.05.2022 r. (czwartek)  

IV. Organizacja rajdu: 

Zbiórka przed ratuszem w Kargowej godz. 8.45 /weryfikacja uczestników/ 

Trasa rajdu (ok.100 km):  

1. Start – sprzed Ratusza w Kargowej o godz. 900 , 

2. Etap I: Kargowa – Siedlec (18,3 km) 

Trasa: Kargowa, ul. Dworcowa, ścieżka rowerowa do ul. Łąkowej i 

dalej ul. Wolsztyńską do skrzyżowania z drogą wojewódzką w 

kierunku Kolska, Stary Jaromierz, Jaromierz, Żodyń, Siedlec 

(Urząd Gminy). 

3. Etap II: Siedlec – Zbąszyń (18,8 km) 

Trasa: Siedlec – Karna – Belęcin – Zakrzewko – Stefanowo – 

Przyprostynia – Zbąszyń (Urząd Miejski).  

4. Etap III: Zbąszyń – Trzciel (km 19,8) 

Trasa: Zbąszyń – Strzyżewo – Prądówka – Trzciel (Urząd Gminy) 

5. Etap IV: Trzciel – Zbąszynek (16,4 km) 

Trasa: Trzciel – Lutol Mokry – Dąbrówka Wlkp. - Zbąszynek (Urząd 

Miejski) 

6. Etap V: Zbąszynek – Babimost (19,2 km) 

Trasa: Zbąszynek – Kosieczyn – Podmokle Małe – Babimost (Urząd 

Miejski) 

7. Etap VI: Babimost – Kargowa (12,0 km) 



V. Informacje organizacyjne: 

 Udział w rajdzie jest bezpłatny. Należy zabrać ze sobą pieniądze na kawę w 

Zbąszyniu i obiad w Trzcielu, 

 Zgłoszenie na rajd przyjmowane będą  wyłącznie telefonicznie: 607649245 

(Jerzy Jaszczak – komandor Rajdu) 

 Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie, 

 Każdy z uczestników Rajdu otrzyma praktyczne gadżety ufundowane przez biuro 

Regionu Kozła. 

VI. Informacje dodatkowe: 

1. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy 

muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, 

2. Przed wyruszeniem na poszczególne etapy komandor Rajdu omawia trasę 

przejazdu , 

3. W siedzibach gmin Regionu Kozła przewiduje się krótkie spotkania z wójtami i 

burmistrzami, 

4. Prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe, napoje, 

5. Zabezpieczeniem kondycji fizycznej uczestników Rajdu będzie samochód 

techniczny z możliwością zabrania kilku rowerów i ich właścicieli. 

6. Cała trasu Rajdu przewidziana jest dla najbardziej wytrwałych cyklistów. 

Można dołączyć do Rajdu na każdym etapie i skończyć w miejscu na miarę 

możliwości uczestnika. 

7. Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich 

wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach 

społecznościowych. 

         Organizator 

 

 

 

 

 


