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W pierwszy weekend października na Dolnym Śląsku w DusznikachZdroju i
bliskich okolicach odbędą się zawody IV (ostatniej) tury cyklu Vexa Skiroll Tour.

IInnffoorrmmaaccjjee wwssppóóllnnee ddllaa wwsszzyyssttkkiicchh bbiieeggóóww

Zapisy są możliwe przez internet do czwartku 03.10.2019 włącznie. Apelujemy o
zapisywanie się przez internet (opłaty można dokonać w gotówce na miejscu),
dzięki czemu czas obsługi w biurze zawodów się skróci, a zawodnik otrzyma
zniżkę w opłacie startowej. Kto nie zapisze się przez internet, może dokonać
rejestracji na miejscu, w godzinach wyznaczonych w programie zawodów.

Zapisy

Prosimy zawodników o wcześniejsze dokonywanie formalności w biurze zawodów.
Osoby dokonujące opłaty startowej gotówką proszone są o przygotowanie
odliczonych kwot. W okolicy biura zawodów nie ma gdzie rozmienić pieniędzy.

Formalności w biurze zawodów

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

Do udziału w zawodach dopuszczeni będą zawodnicy wyłącznie na nartorolkach z
czarnymi, gumowymi kołami. Sprzęt wyposażony w koła poliuretanowe lub
kauczukowe nie spełnia wymogów. Uczestnicy konkurencji na kołach pompowa
nych 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. Zalecamy też start w
okularach w celu ochrony oczu przed grotami kijów innych uczestników.

Sprzęt i kontrola techniczna

Opłata startowa zależy od terminu zgłoszenia. Sprawdź swój termin zgłoszenia i
przygotuj taką kwotę.

Opłaty startowe

Termin zgłoszenia Opłata za 1 bieg Opłata za 2 biegi

do 31.08.2019 60 zł 100 zł

od 01.09.2019 do 03.10.2019 70 zł 120 zł

po 03.10.2019 80 zł 140 zł
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http://tour.vexa.pl/zapisy


Numery startowe wydawane są w biurze zawodów wraz z agrafkami umożliwia
jącymi 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.

Wydawanie numerów startowych

PRZYPNIJ POPRAWNIE NUMER STARTOWY !

Zgodnie z Regulaminami zawodów zawodnicy zobowiązani są przez cały czas
obecności na trasie zawodów posiadać widoczny, niczym niezasłonięty numer
startowy przymocowany z przodu, w okolicy piersi.

Uwaga! Umieść numer z przodu na piersi lub w okolicach żołądka.
Inaczej system pomiaru czasu może nie odczytać umieszonego na nim

chipa, a Ty nie zostaniesz przez to sklasyfikowany w zawodach.

Zawodnicy biorący udział w dwóch 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 w niedzielę.

Uwaga! W wypadku startu w niedzielę inną techniką niż w sobotę (zmiana
konkurencji w stosunku do soboty), należy w niedzielę przed startem ponownie się
zweryfikować i oddać sprzęt do kontroli technicznej. Kontroli technicznej należy
dokonać przy każdej zmianie nartorolek lub ich podzespołów. W niedzielę biuro
zawodów jest czynne krócej. Kto będzie tego dnia załatwiał sprawy w biurze
zawodów, proszony jest o przybycie do około 9:30 !

Start w dwóch biegach

Jeżeli korzystasz z pasków utrzymujących numer na ciele, zabezpiecz je przed
okręcaniem się, by numer startowy był z przodu, a nie z boku.
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Łężyce ∙ 05.10.2019 ∙ 13:00

Miejsce startu znajduje się w Łężycach przed tablicą oznaczającą wjazd na teren zabudowany
od strony DusznikZdroju.

Miejsce startu

dystans: 6 km, przewyższenie: 230 m

Po wjeździe od strony Kłodzka do DusznikZdroju należy kontynuować jazdę drogą nr 8. Na
skrzyżowaniu ze światłami, bezpośrednio za stacją Orlen należy skręcić w prawo.
Kontynuujemy podróż drogą główną i
po przejeździe przez tory nadal drogą
główną dojedziemy do Łężyc i miejsca
startu.

Wskazówki dojazdu

Parking dla zawodników znajduje się
na terenie dawnego PGR w odległości
około 250 m za startem przy trasie
zawodów. Po lewej stronie drogi
wypatruj wiaty przystanku autobuso
wego, tuż za nią jest wjazd na parking.

Parkowanie

Godziny pracy biura zawodów
∙ 11:0012:00 przyjmowanie zapisów
∙ 11:0012:30 weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych i kontrola techniczna

• 11:00  12:00  zapisy w biurze zawodów
• 11:00  12:30  weryfikacja uczestników i kontrola techniczna sprzętu w biurze zawodów
• 13:00  start do biegu na nartorolkach techniką klasyczną
• 13:05  start do biegu na nartorolkach techniką dowolną
• 13:07  start do biegu na pompowanych kołach
• 14:30  rozpoczęcie dekoracji i losowania nagród
• 15:00  rozpoczęcie zwożenia zawodników na parking

Program

koordynaty:
N50.426530, E16.370056

Biuro zawodów znajduje się na
parkingu bezpośrednio za wjazdem.

Biuro zawodów



SSKKAALLNNYY UUPPHHIILLLL Łężyce ∙ 05.10.2019 ∙ 13:00
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Zawodnicy mogą przekazać organizatorowi rzeczy zapakowane w swoich torbach do przewie
zienia na metę. Zalecamy przygotowanie ubrań i butów do pełnego przebrania się. Meta
znajduje się w środku lasu, nie ma tam żadnych zabudowań. Dobrym pomysłem jest zabranie
czapek i ciepłych kurtek. Depozyt można złożyć (we własnych torbach lub workach) do pojazdu
organizatora w godzinach 12:3012:40 przy biurze zawodów na parkingu oraz bezpośrednio
przed startem w okolicy startu. Samochód z depozytem odjeżdża na metę przed startem
pierwszych zawodników. Organizator nie bierze odpowiedzialności za przekazane rzeczy.

Depozyt

Zawodnicy dokonują weryfikacji w biurze zawodów na parkingu, tam też zostawiają samochody.
Udają się na start zlokalizowany w odległości około 250 m od parkingu (w dół w stronę Dusznik
Zdroju), gdzie powinni pojawić się o 12:50. Po ukończeniu biegu przez wszystkich startujących
na mecie odbędą się dekoracje. Po nich busy zwiozą zawodników na parking.

Przebieg imprezy

Bieg odbywa się na drodze zamkniętej dla ruchu pojazdów na czas zawodów. Trasa prowadzi
po doskonałej jakości asfalcie oddanym do użytku w 2019 roku. Na trasie występują
wypłaszczenia, a nawet bardzo łagodne spadki, tak łagodne, że z pewnością większość będzie
się jeszcze tam rozpędzać.

Jeden punkt odżywczy znajduje się na mecie zawodów. Zawodnicy mogą napić się izotonika
lub wody, jak też przekąsić coś słodkiego  ciasteczka.

Punkty odżywcze

Trasa zawodów

Po dekoracjach busy organizatora zwiozą zawodników na parking. Busy będą kursować
wahadłowo, aż zwiozą wszystkich uczestników. Prosimy o cierpliwość.

Transport z mety na parking

Organizator nie zapewnia ciepłego posiłku.

Ciepły posiłek

Droga zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów o 12:45. Prosimy kibiców o wyjazd na metę
wcześniej. Uwaga! Na mecie nie ma miejsca, by zaparkować pojazdy. Należy za metą skręcić w
prawo, tam w odległości kilkuset metrów są dwa leśne parkingi, na których można pozostawić
pojazdy. Teren należy do Parku Narodowego, parkowanie przy jezdni jest zabronione.

Dojazd kibiców na metę

Trzech najlepszych zawodników obu płci w klasyfikacjach open i kategoriach wiekowych, dla
każdej z konkurencji, otrzyma medale. Warunkiem dekoracji w kategoriach wiekowych jest start
przynajmniej 20 zawodników obu płci w danej konkurencji.

Nagrody i losowania

Wśród wszystkich uczestników zawodów zostaną rozlosowane
nagrody ufundowane przez sponsorów, w tym buty do nartorolek
marki Spine oraz rękawiczki, pokrowce i różnego typu końcówki
widiowe marki Vexa do kijów.



AASSFFAALLTT UUPPHHIILLLL

DusznikiZdrój ∙ 06.10.2019 ∙ 10:30

W DusznikachZdroju przy ul. Wojska Polskiego.

Miejsce startu

FINAŁ CYKLU

dystans: 10,5 km, przewyższenie: 340 m

Po wjeździe do DusznikZdroju od strony Kłodzka należy bezpośrednio przed Muzeum
Papiernictwa skręcić w lewo w ul. Sprzymierzonych. Kontynuuj jazdę drogą główną, po kilkuset
metrach ulica płynnie przejdzie w Wojska Polskiego i dojedziesz do miejsca startu.

Wskazówki dojazdu

Około 100 metrów powyżej
miejsca startu jest parking dla za
wodników. Prosimy o ekonomi
czne ustawianie się na parkingu.

Parkowanie

koordynaty GPS:
N50.397393, E16.389607

Biuro zawodów

Biuro zawodów znajduje się na
parkingu dla zawodników.
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Godziny pracy biura zawodów
∙ 9:009:30 przyjmowanie zapisów
∙ 9:0010:00 weryfikacja
zawodników, wydawanie numerów
startowych i kontrola techniczna

• 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 na nartorolkach techniką klasyczną
• 10:35  start do biegu na nartorolkach techniką dowolną
• 10:37  start do biegu na pompowanych kołach
• 13:00  rozpoczęcie dekoracji najlepszych w Asfalt Uphill
• 13:30  rozpoczęcie dekoracji w klasyfikacji generalnej cyklu
• 14:00  rozpoczęcie zwożenia zawodników na parking

Program
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Zawodnicy mogą przekazać organizatorowi rzeczy zapakowane w swoich
torbach do przewiezienia na metę. Zalecamy przygotowanie ciepłych ubrań i butów, a nawet
czapek do pełnego przebrania się. Meta znajduje się w Zieleńcu, gdzie zawsze jest znacznie
zimniej, niż na dole w mieście. Czas oczekiwania na dekoracje będzie też dłuższy niż
zazwyczaj, ze względu na konieczność policzenia punktów do klasyfikacji generalnej, wypisania
dyplomów itp.

Depozyt można przekazać do pojazdu organizatora przy biurze zawodów na parkingu w
godzinach 10:0010:20. Samochód z depozytem odjeżdża na metę przed startem pierwszego
zawodnika. Organizator nie bierze odpowiedzialności za przekazane rzeczy.

Depozyt
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Dekoracja odbędzie się po zawodach w okolicach jego mety. Godzina rozpoczęcia dekoracji
została przewidziana programem na 13:00. W pierwszej kolejności odbędą się dekoracje
najlepszych w Asfalt Uphill. Po nich zostaną udekorowani najlepsi zawodnicy w całym cyklu  w
klasyfikacjach generalnych indywidualnych open i w kategoriach wiekowych oraz teamowych.
Ponieważ dopiero po podsumowaniu wyników z Asfalt Uphill możemy przystąpić do obliczenia
punktów do klasyfikacji generalnych, ogłosić wyniki, wypisać dyplomy, prosimy o zrozumienie i
cierpliwe oczekiwanie na ceremonię.

Asfalt na trasie jest w różnym stanie. Na odcinku pierwszych ok. 8,5 km w przeważającej
większości jest ciągły, niestety na trasie w kilku miejscach występują dziury, na szczęście łatwe
do ominięcia. Ostatnie 2 km prowadzą po nowym asfalcie. Ziarno asfaltu na trasie jest grube.

Trasa zawodów

Dekoracje i zakończenie

Uwaga! Zawody odbywają się na drodze z ograniczonym ruchem pojazdów. Choć obsługa
zawodów będzie kierować ruchem i wstrzymywać pojazdy, nie ma możliwości całkowitego ich
wyeliminowania z trasy. Natomiast na odcinku ostatnich 2 km przed metą, aż do mety, na
drodze nr 389 do dyspozycji zawodników jest wyłącznie prawy pas jezdni.

Pojazdy na trasie zawodów

Trasa zawodów prowadzi pod górę, początkowo nachylenie jest niewielkie i rośnie wraz z
dystansem. Ostatnie 3 km są dość strome. Na trasie nie ma zjazdów.

Zawodnicy po starcie kontynuują bieg drogą główną przez około 8,5 km, po czym dobiegają do
skrzyżowania z drogą nr 389, tu należy skręcić ostro w prawo do góry w kierunku Zieleńca.
Uwaga! Po skręcie w prawo w drogę nr 389 aż do mety należy poruszać się wyłącznie prawym
pasem. Na lewym pasie będzie wahadłowo odbywał się ruch samochodów.

Prosimy też o wyrozumiałość dla pojazdów organizatorów, które po starcie muszą dostać się na
metę korzystając z tej samej drogi, co zawodnicy. Jeśli nie przeszkadza to w bezpośredniej
rywalizacji, prosimy o ustąpienie drogi przesuwając się do prawej krawędzi jezdni.

Jeden punkt odżywczy znajduje się na mecie zawodów. Zawodnicy mogą napić się izotonika
lub wody, jak też przekąsić coś słodkiego  ciasteczka.

Punkty odżywcze



Zawodnicy startujący w Asfalt Uphill otrzymają na mecie ciepły posiłek. Do
wyboru będzie makaron lub ryż z różnymi sosami. Fundatorem posiłku jest
sponsor zawodów  restauracja La Nonna mieszcząca się w PolanicyZdroju przy aleji Wojska
Polskiego 4.

Warunkiem otrzymania posiłku jest okazanie
numeru startowego.

Ciepły posiłek

Transport z mety na parking
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Prosimy kibiców i rodziny zawodników o wyjazd samochodami na metę najpóźniej o 10:15.
Później droga będzie zamknięta. Przez cały czas będzie możliwość dojechania do Zieleńca
drogą nr 8 przez Przełęcz Polskie Wrota  z DusznikZdroju należy kierować się w kierunku
KudowyZdrój, następnie na szczycie wzniesienia skręcić w lewo w drogę nr 389, która
doprowadzi na metę zawodów.

Dojazd kibiców na metę

Trzech najlepszych zawodników obu płci w Asfalt Uphill w klasyfikacjach open i kategoriach
wiekowych, dla każdej z konkurencji, otrzyma medale. Warunkiem dekoracji w kategoriach
wiekowych jest start przynajmniej 20 zawodników obu płci w danej konkurencji.

Nagrody i losowania

Wśród wszystkich uczestników zawodów na zakończenie zostaną rozlosowane nagrody
ufundowane przez sponsorów, w tym: buty do nartorolek marki Spine oraz rękawiczki,
pokrowce i różnego typu końcówki widiowe marki Vexa do kijów. Jeden z uczestników
wyjedzie do domu z nową parą nartorolek do techniki klasycznej Vexa 70A Fervor Classic, a
dodatkowo trzech szczęśliwców otrzyma narty startowe Salomon SLAB.

• strona internetowa cyklu Vexa Skiroll Tour
• zapisy do zawodów
• szczegółowe informacje o zawodach Skalny Uphill
• szczegółowe informacje o zawodach Asfalt Uphill
• regulamin cyklu Vexa Skiroll Tour 2019
• do pobrania zgoda rodzica / opiekuna na start małoletniego

Ważne informacje w internecie

AASSFFAALLTT UUPPHHIILLLL DusznikiZdrój ∙ 06.10.2019 ∙ 10:30

Po dekoracjach busy organizatora zwiozą zawodników na parking. Busy będą kursować
wahadłowo, aż zwiozą wszystkich uczestników. Prosimy o cierpliwość.

http://tour.vexa.pl/
http://tour.vexa.pl/zapisy
http://tour.vexa.pl/biegi/iv-tura/skalny-uphill.html
http://tour.vexa.pl/biegi/iv-tura/asfalt-uphill.html
http://tour.vexa.pl/informacje/regulaminy/2019/regulamin-cyklu-vexa-skiroll-tour-2019.html
http://tour.vexa.pl/downloads/zgoda-rodzica-opiekuna-na-start-niepelnoletniego-w-zawodach-Vexa-Skiroll-Tour.pdf



