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KOMUNIKAT DLA UCZESTNIKÓW
II TURY VEXA SKIROLL TOUR 2018

15-16.09.2018

W trzeci weekend września 2018 roku odbędzie się druga tura cyklu Vexa Skiroll Tour. Zawodnicy wystartują w dwóch biegach: Kamyk Uphill na trasie pod górę z 
Polski do Czech oraz Leśny Uphill na zróżnicowanej trasie kończącej się dłuższym podbiegiem. Podajemy najważniejsze informacje dla uczestników i kibiców.

data i godzina startu 15.09.2018 14:00 16.09.2018 10:30

dystans i przewyższenie 4,5 km i 300 m 7 km z sumą podbiegów 225 m

Miejsce startu Smreczyna - tuż za zjazdem z drogi krajowej nr 33 w 
kierunku wsi Kamieńczyk 

Niemojów - naprzeciwko Gospody, przy drodze 
prowadzącej do mostu granicznego

wskazówki dojazdu Jadąc od północy do Międzylesia należy przejechać przez miasto i 
drogą główną kierować się na południe. Po przejechaniu około 1,5 km 
po prawej stronie miniesz stację paliw I.B. Petrol. Tu zwolnij, za około 
200 m czeka Cię skręt w prawo i zjazd na parking.

Od strony Międzylesia na start najłatwiej dostać się trasą zawodów. 
Należy kierować się na stację kolejową w Międzylesiu, minąć ją, 
przejechać przez tory i przez Lesicę drogą główną dojechać do 
Niemojowa.  
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lokalizacja ważnych miejsc

parkowanie Parking dla zawodników przygotowany jest tuż przy drodze, którą 
prowadzić będzie trasa zawodów, przy samym starcie. Na parking 
można dostać się zjeżdżając z drogi krajowej nr 33 w kierunku wsi 
Kamieńczyk i po 50 m należy skręcić w prawo wjazdem na parking.

Parking dla zawodników zlokalizowany będzie w Niemojowie tuż 
przy starcie w okolicach pola biwakowego za nieczynnym sklepem 
spożywczym - na przeciwko Gospody, przy skrzyżowaniu ze 
zjazdem do granicy.

Program ● 12:00 - 13:00 - zapisy w biurze zawodów
● 12:00 - 13:30 - weryfikacja uczestników i kontrola techniczna 

sprzętu w biurze zawodów
● 14:00 - start do biegu techniką klasyczną
● 14:05 - start do biegu techniką dowolną
● 14:07 - start do biegu na pompowanych kołach
● ok. 15:20 - rozpoczęcie dekoracji na mecie
● ok. 16:00 - rozpoczęcie zwożenia zawodników na parking

● 9:00 - 9:30 - zapisy w biurze zawodów
● 9:00 - 10:00 - weryfikacja uczestników i kontrola techniczna 

sprzętu w biurze zawodów
● 10:30 - start do biegu techniką klasyczną
● 10:35 - start do biegu techniką dowolną
● 10:37 - start do biegu na pompowanych kołach
● ok. 11:40 - rozpoczęcie zwożenia zawodników na parking
● ok. 12:30 - rozpoczęcie dekoracji na parkingu
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Zapisy Zapisy do zawodów prowadzone są przez internet (http://tour.vexa.pl/zapisy/) do czwartku 13.09.2018 włącznie. Organizatorzy apelują o 
zapisywanie się przez internet (opłaty można dokonać w gotówce na miejscu), dzięki czemu czas obsługi w biurze zawodów się znacznie 
skróci, a zawodnik otrzyma zniżkę w opłacie startowej. Kto nie zapisze się przez internet, może dokonać rejestracji na miejscu nie później 
niż na godzinę przed startem pierwszej grupy zawodników.

Biuro zawodów Prosimy zawodników o wcześniejsze dokonywanie formalności w biurze zawodów, w sobotę i niedzielę. Wcześniejsze przybycie pozwoli 
wszystkim na terminowe zweryfikowanie się i przedstawienie sprzętu do kontroli technicznej. Osoby dokonujące opłaty startowej 
gotówką proszone są o przygotowanie odliczonych kwot. W okolicy biura zawodów nie ma gdzie rozmienić pieniędzy.

lokalizacja biura zawodów koordynaty N50.128929, E16.667695
Biuro zawodów znajduje się na parkingu, na którym zawodnicy będą 
zostawiać swoje pojazdy, w Smreczynie przy skręcie z drogi krajowej 
nr 33 na Kamieńczyk.

koordynaty GPS: N50.164567, E16.561510
Biuro zawodów znajduje się na polu biwakowym przy starcie 
zawodów.

godziny pracy biura zawodów 12:00-13:00 przyjmowanie zapisów
12:00-13:30 weryfikacja zawodników, wydawanie numerów 
startowych i kontrola techniczna sprzętu

9:00-9:30 przyjmowanie zapisów
9:00-10:00 weryfikacja zawodników, wydawanie numerów 
startowych i kontrola techniczna sprzętu

start w obu biegach (w sobotę i 
niedzielę)

Zawodnicy biorący udział w obu biegach (w sobotę i niedzielę) dokonują jednej odprawy w biurze zawodów w sobotę. Po sobotnim starcie 
zachowują numer startowy z chipem i korzystają z niego ponownie podczas startu w niedzielę.  Uwaga! W wypadku dokonywania zmian 
techniki biegu należy w niedzielę przed startem w biurze zawodów pobrać odpowiednią naklejkę na numer startowy i ponowić kontrolę 
techniczną sprzętu. Kontroli technicznej w niedzielę należy dokonać przy każdej zmianie nartorolek lub ich podzespołów. W niedzielę biuro 
zawodów jest czynne krótko. Kto będzie załatwiał sprawy w biurze zawodów w niedzielę, proszony jest o przybycie do godziny 9:30 !

numery startowe Numery startowe wydawane są w biurze zawodów wraz z agrafkami umożliwiającymi przypięcie ich do odzieży. Wyposażone są w chipy do 
elektronicznego pomiaru czasu. Uwaga! Numer należy przypiąć z przodu w okolicach piersi lub żołądka, nie należy też go niczym 
zakrywać. Przypięcie numeru w innym miejscu niż pierś spowoduje, że chip nie zostanie odczytany przez system pomiaru czasu, a 
zawodnik nie zostanie sklasyfikowany.
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Opłaty startowe Opłata startowa zależy od terminu zgłoszenia. Sprawdź swój termin zgłoszenia i przygotuj taką kwotę.

Termin zgłoszenia Opłata za jeden bieg Opłata za dwa biegi

do 31.07.2018 60 zł 100 zł

od 01.08.2018 do 13.09.2018 70 zł 120 zł

w biurze zawodów 15.09.2018 lub 16.09.2018 80 zł 140 zł

Sprzęt i kontrola 
techniczna

Wszyscy zawodnicy przed startem zobowiązani są do przedstawienia swoich nartorolek do kontroli technicznej, która będzie prowadzona 
przy biurze zawodów w godzinach pracy biura. Nartorolki dopuszczone do startu będą oznaczone odpowiednią naklejką kontrolną z 
numerem startowym zawodnika. W wypadku wymiany sprzętu lub jego podzespołów przed niedzielnym biegiem należy ponownie 
przedstawić nartorolki do kontroli technicznej.

Zgodnie z regulaminem cyklu Vexa Skiroll Tour do udziału w zawodach dopuszczeni będą zawodnicy wyłącznie na nartorolkach z 
czarnymi, gumowymi kołami. Sprzęt wyposażony w koła poliuretanowe lub kauczukowe nie będzie się nadawał do startu. Uczestnicy 
konkurencji na kołach pompowanych powinni posiadać rolki lub nartorolki z gumowymi, pompowanymi oponami. 

Kije zawodników mogą być dowolnej długości. Zgodnie z regulaminem uczestnicy muszą na trasie zawodów być wyposażeni w kaski. 
Zasady cyklu mówią, że wszyscy, którzy nie spełnią tego warunku, otrzymają karę czasową 2 minut, która zostanie doliczona do uzyskanego 
wyniku. Zalecamy też start w okularach w celu ochrony oczu przed grotami kijów innych uczestników.

Depozyt Zawodnicy mogą przekazać organizatorowi rzeczy zapakowane w 
swoich torbach do przewiezienia na metę. Zalecamy przygotowanie 
ubrań i butów do pełnego przebrania się. Meta zawodów znajduje się 
na odkrytym szczycie, może być tam dużo chłodniej niż na starcie. 
Odjazd samochodu z depozytem na metę planowany jest na 13:45. 
Organizator nie bierze odpowiedzialności za przekazane rzeczy.

Zawodnicy mogą przekazać organizatorowi rzeczy zapakowane w 
swoich torbach do przewiezienia na metę. Zalecamy przygotowanie 
ubrań i butów do pełnego przebrania się. Na mecie może być dużo 
chłodniej niż na starcie, a sportowcy zostaną zwiezieni na parking 
dopiero po przybyciu ostatniego zawodnika. Odjazd samochodu z 
depozytem na metę planowany jest na 10:15. Organizator nie 
bierze odpowiedzialności za przekazane rzeczy.

www.tour.vexa.pl                                                                                                           strona: 5/8



Trasa zawodów Bieg odbędzie się na drodze zamkniętej dla ruchu pojazdów na czas 
zawodów. Trasa prowadzi po bardzo dobrym asfalcie oddanym do 
użytku w 2017 roku. Choć dystans jest krótki, pokonywane 
przewyższenie to aż 300 m. Zawodnicy, którzy startowali w 
poprzedniej edycji biegu uważają, że trasa jest wymagająca. 

uczestnicy zawodów po starcie przebiegają przez tunel pod nasypem 
kolejowym, za nim trasa zaczyna się wznosić. Dalej prowadzi przez 
wieś Kamieńczyk, a następnie przez turystyczne przejście graniczne. 
Tu droga skręca ostro w prawo. Po kilkuset metrach należy skręcić z 
drogi głównej w lewo (obsługa zawodów będzie kierować zawodników 
w odpowiednią drogę). Meta znajduje się tuż przy czeskim schronisku 
Kašparova Chata.

Uwaga! Podczas biegu zawodnicy przekraczają granicę państwa. 
Należy posiadać przy sobie dokument tożsamości upoważniający do 
przekraczania granicy.

Bieg odbędzie się na drodze zamkniętej dla ruchu pojazdów na 
czas zawodów. Trasa prowadzi po bardzo dobrym asfalcie 
oddanym do użytku w 2018 roku. Trasa jest zróżnicowana. 
Początkowo jest płaska, a nawet z początku bardzo lekko opada. W 
odległości 2,5 km za startem na trasie znajduje się zjazd, który 
może sprawić trudność mniej zaawansowanym. Zjazd ma dwa 
etapy. Na pierwszym droga opada na dłigości 200 m i kończy się 
wypłaszczeniem, na którym można wytracić prędkość, następnie 
płaski zakręt w lewo o 90 st. i druga, już mniej nachylona część 
zjazdu, za którym jest przeciwstok. Zjazd jest bezpieczny, odcinki 
opadające są płaskie i kończą się wypłaszczeniem lub 
przeciwstokiem. Zalecamy dostosowanie prędkości jazdy do 
umiejętności, np. mniej zaawansowanym pokonanie go w wysokiej 
pozycji zjazdowej (opór powietrza zmniejszy prędkość). Za zjazdem 
od 3 km zaczyna się podbieg, który ciągnie się aż do mety. Meta 
znajduje się w lesie u szczytu wzniesienia.

Punkty odżywcze

Izotonik zapewnia SiS®.

Punkt odżywczy znajduje się na mecie. Zawodnicy mogą napić się 
izotonika lub wody, jak też przekąsić coś słodkiego - ciasteczka.

Punkt odżywczy zlokalizowany jest na mecie. Zawodnicy mogą 
napić się izotonika lub wody, jak też przekąsić coś słodkiego - 
ciasteczka.

Ciepły posiłek Organizator nie zapewnia ciepłego posiłku. Natomiast schronisko przy 
mecie - Kašparova Chata - serwuje posiłki, można też napić się piwa, 
czy kofoli.

Organizator nie zapewnia ciepłego posiłku. Naprzeciwko pola 
biwakowego, na którym będzie się odbywać zakończenie, znajduje 
się gospoda. Właściciele zostali uprzedzeni o odbywających się 
zawodach i obiecali przygotować ciepłe posiłki dla chętnych za 
niewygórowaną opłatą.
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Pomoc medyczna Ratownicy medyczni będą znajdować się: na mecie wyścigu oraz w 
samochodzie podążającym za ostatnim zawodnikiem. Zawodnicy, 
którzy potrzebują pomocy medycznej na trasie podczas biegu, mogą 
poczekać na samochód “koniec wyścigu”. Kto dotrze do mety, może 
skorzystać z pomocy ratownika na mecie.

Ratownicy medyczni będą znajdować się: na mecie wyścigu oraz w 
okolicach 2,5 km za startem przy najtrudniejszym zjeździe. 
Ratownik ten po przebiegnięciu ostatniego zawodnika będzie 
podążał za zawodnikami do mety wyścigu.

Dekoracje i zakończenie Dekoracje odbędą się przy mecie zawodów przy schronisku po 
zakończeniu biegu i ogłoszeniu wyników nieoficjalnych. Planowana 
godzina rozpoczęcia dekoracji to około 15:20. Jeśli program miałby 
się zmienić, będzie ogłaszany przez speakera. Dekoracje 
prowadzone będą zgodnie z zasadami cyklu Vexa Skiroll Tour dla 
każdej konkurencji osobno dla kobiet i mężczyzn open oraz w 
kategoriach wiekowych. 

Dekoracja odbędzie się po zawodach w Niemojowie na polu 
biwakowym (tam gdzie biuro zawodów). Planowana godzina 
rozpoczęcia dekoracji to 12:30. Jeśli program miałby się zmienić, 
będzie ogłaszany przez speakera. Dekoracje prowadzone będą 
zgodnie z zasadami cyklu Vexa Skiroll Tour dla każdej konkurencji 
osobno dla kobiet i mężczyzn open oraz w kategoriach wiekowych. 

Losowanie Na zakończenie dekoracji w sobotę i niedzielę odbędzie się losowanie atrakcyjnych nagród - sprzętu i akcesoriów sportowych dla 
biegających na nartorolkach, w tym: rękawiczek, pokrowców na nartorolki, końcówek widiowych do kijów, części do kijów i odżywek 
sportowych. W niedzielę na zakończenie wśród uczestników biorących udział w niedzielnym biegu i obecnych na losowaniu 
zostaną rozdysponowane nartorolki Vexa 60A Energy. Warto pozostać z nami do końca.

fundatorzy nagród   

Transport z mety na 
parking

Po dekoracjach zawodnicy, którzy nie dysponują swoim transportem, 
zostaną zwiezieni busami organizatora na parking. Bus będzie 
odjeżdżał z parkingu przy granicy (kilkaset metrów poniżej mety).
Szacowana godzina odjazdu to 16:00-16:15. Czas odjazdu busów 
będzie komunikowany przez speakera. 

Po dotarciu ostatniego zawodnika do mety busy rozpoczną 
zwożenie zawodników na parking. Szacowana godzina odjazdu 
pierwszego busa to 11:30-11:50. Dekoracje odbędą się w 
Niemojowie na polu biwakowym (tam gdzie biuro zawodów) po 
zwiezieniu wszystkich zawodników z mety.
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Dojazd kibiców na metę Prosimy kibiców towarzyszących zawodnikom o wyruszenie na metę 
biegu najpóźniej o 13:45. Trasa zawodów będzie później zamknięta 
dla ruchu pojazdów, nie będzie też można parkować na trasie. 
Samochody najlepiej pozostawić na parkingu przy samej granicy 
polsko-czeskiej, zaledwie kilkaset metrów od mety. Na mecie przy 
schronisku nie ma miejsca dla pojazdów, nie będzie tam też wjazdu 
ze względu na rozstawiony system pomiaru czasu.

Prosimy kibiców towarzyszących zawodnikom o wyruszenie na 
metę biegu najpóźniej o 10:15. Trasa zawodów będzie później 
zamknięta dla ruchu pojazdów, nie będzie też można parkować na 
trasie. Samochody najlepiej pozostawić około 300-400 m
za metą zawodów (za wzniesieniem, gdy droga na stałe zacznie 
opadać) na leśnej polanie po lewej stronie drogi. Prosimy o 
pozostawienie miejsca dla autobusów, które będą tam zawracać.

Ważne linki ● strona internetowa cyklu Vexa Skiroll Tour  
● informacje o Kamyk Uphillu  , w tym mapa zawodów i profil 

wysokościowy
● zapisy do zawodów Kamyk Uphill  
● lista zgłoszonych zawodników  
● trasa zawodów na zdjęciach  
● regulamin cyklu Vexa Skiroll Tour 2018  
● regulamin Kamyk Uphill 2018  
● do pobrania zgoda rodzica / opiekuna na start małoletniego
● do pobrania formularz zgłoszenia teamu

● strona internetowa cyklu Vexa Skiroll Tour  
● informacje o Leśnym Uphillu  , w tym mapa zawodów i profil 

wysokościowy
● zapisy do zawodów Leśny Uphill  
● lista zgłoszonych zawodników  
● trasa zawodów na zdjęciach  
● regulamin cyklu Vexa Skiroll Tour 2018  
● regulamin Leśnego Uphillu 2018  
● do pobrania zgoda rodzica / opiekuna na start małoletniego
● do pobrania formularz zgłoszenia teamu
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http://tour.vexa.pl/downloads/formularz-zgloszenia-teamu-do-Vexa-Skiroll-Tour.pdf
http://tour.vexa.pl/downloads/zgoda-rodzica-opiekuna-na-start-niepelnoletniego-w-zawodach-Vexa-Skiroll-Tour.pdf
http://tour.vexa.pl/informacje/regulaminy/2018/regulamin-zawodow-lesny-uphill-2018.html
http://tour.vexa.pl/informacje/regulaminy/2018/regulamin-cyklu-vexa-skiroll-tour-2018.html
http://tour.vexa.pl/foto-i-video/trasy-zawodow-na-zdjeciach/trasa-lesnego-uphillu.html
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/listy/?zawody=3994
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3994
http://tour.vexa.pl/biegi/lesny-uphill.html
http://tour.vexa.pl/
http://tour.vexa.pl/downloads/formularz-zgloszenia-teamu-do-Vexa-Skiroll-Tour.pdf
http://tour.vexa.pl/downloads/zgoda-rodzica-opiekuna-na-start-niepelnoletniego-w-zawodach-Vexa-Skiroll-Tour.pdf
http://tour.vexa.pl/informacje/regulaminy/2018/regulamin-zawodow-kamyk-uphill-2018.html
http://tour.vexa.pl/informacje/regulaminy/2018/regulamin-cyklu-vexa-skiroll-tour-2018.html
http://tour.vexa.pl/foto-i-video/trasy-zawodow-na-zdjeciach/trasa-kamyk-uphillu.html
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/listy/?zawody=3993
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3993
http://tour.vexa.pl/biegi/kamyk-uphill.html
http://tour.vexa.pl/

