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W ostatnią niedzielę sierpnia w Górach Sowich odbywa się I tura cyklu Vexa
Skiroll Tour 2020. Zawodnicy zmierzą się w Uphillu Gór Sowich.

IInnffoorrmmaaccjjee oorrggaanniizzaaccyyjjnnee

Zapisy do zawodów prowadzone są przez internet do czwartku 27.08.2020 roku
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.

Zapisy

Prosimy zawodników o wcześniejsze dokonywanie formalności w biurze zawodów.
W tym roku ze względu na ograniczenia sanitarne czas obsługi w biurze może się
wydłużyć. Wcześniejsze przybycie pozwoli wszystkim na terminowe
zweryfikowanie się i przedstawienie sprzętu do kontroli technicznej.

Formalności w biurze zawodów

Osoby dokonujące opłaty startowej gotówką proszone są o przygotowanie
odliczonych kwot. W okolicy biura zawodów nie ma gdzie rozmienić pieniędzy.

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

Opłaty startowe

Termin zgłoszenia do 31.07 od 01.08 do 27.08 po 27.08

kwota do zapłaty 60 zł 70 zł 80 zł
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NNoowwoośśccii ww 22002200 rrookkuu
Uphill Gór Sowich w bieżącym roku odbywa się w niedzielę. W tym sezonie jest
także jedynym biegiem I tury cyklu. Organizatorzy i uczestnicy zawodów zobowią
zani są do przestrzegania Regulaminu Sanitarnego wprowadzonego w związku z
paującą pandemią COVID2.

Wszystkie pozostałe szczegóły związane z biegiem pozostają jak w poprzednich
latach. Parking, biuro zawodów, start biegu i jego meta są w tych samych miej
scach. Organizacja zawodów będzie przebiegać identycznie jak w poprzedza
jących edycjach. Szczegółowe informacje o zawodach znajdziesz na kolejnych
stronach.

http://tour.vexa.pl/zapisy
http://tour.vexa.pl/informacje/regulaminy/2020/regulamin-sanitarny-2020.html


Numery startowe wydawane są w biurze zawodów wraz z agrafkami umożliwia
jącymi przypięcie ich do odzieży. Numery wyposażone są w chipy do elektroni
cznego pomiaru czasu.

Uwaga! Numer należy przypiąć z przodu w okolicach piersi lub żołądka, nie należy
też go niczym zakrywać.

Wydawanie numerów startowych

Zawodnicy przed startem zobowiązani są do dokonania kontroli technicznej w
biurze zawodów w godzinach pracy biura. Nartorolki dopuszczone do startu są
oznaczone 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 narto
rolkach z czarnymi, gumowymi kołami. 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. Zalecamy też start w okula
rach w celu ochrony oczu przed grotami kijów innych uczestników.

Sprzęt i kontrola techniczna

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.
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UUPPHHIILLLL GGÓÓRR SSOOWWIICCHH

Pieszyce ∙ 30.08.2020 ∙ 11:00

Pieszyce Górne, ul. Kopernika w okolicy końca zabudowań

Miejsce startu

dystans: 9 km, przewyższenie: 425 m

Jadący do Pieszyc od strony Wrocławia drogą krajową nr 8 powinni skręcić w Łagiewnikach w
prawo na Dzierżoniów. W Dzierżoniowie kierujemy się drogowskazami na Jedlinę Zdrój. Po
wyjeździe z Dzierżoniowa po kilku kilometrach drogi prowadzącej na wprost zaraz za tablicą
“Pieszyce” po lewej stronie na skrzyżowaniu znajduje się drogowskaz w kolorze białym kierujący
na Kamionki. Tu należy skręcić w lewo. Jadąc prosto drogą główną po kilku kilometrach
dojedziesz do parkingu i biura zawodów.

Wskazówki dojazdu

Do dyspozycji zawodników jest parking gruntowy
mogący pomieścić kilkadziesiąt samochodów.
Parking zlokalizowany jest przy starcie, a wjazd
odbywa się bezpośrednio z drogi prowadzącej z
Pieszyc na Przełęcz Jugowską, na której
zawodnicy będą rywalizować.

Parkowanie

Biuro zawodów znajduje się na parkingu, na
którym zawodnicy będą zostawiać swoje pojazdy
 w Pieszycach Górnych przy ul. Kopernika w
okolicy końca zabudowań po lewej stronie drogi.

Biuro zawodów

Godziny pracy biura zawodów
∙ 9:0010:00 przyjmowanie zapisów
∙ 9:0010:30 weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych i kontrola techniczna
sprzętu

• 9:00  10:00  zapisy w biurze zawodów
• 9:00  10:30  weryfikacja uczestników i kontrola techniczna sprzętu w biurze zawodów
• 11:00  start do biegu na nartorolkach techniką klasyczną
• 11:05  start do biegu na nartorolkach techniką dowolną
• 11:07  start do biegu na pompowanych kołach
• ok. 13:00  rozpoczęcie dekoracji i losowania nagród
• ok. 13:30  rozpoczęcie zwożenia zawodników do punktu startu

Program
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koordynaty: N50.689244, E16.551926

pokaż w Mapach Google

https://goo.gl/maps/GbXqtV5GKygeKnLS9


UUPPHHIILLLL GGÓÓRR SSOOWWIICCHH Pieszyce ∙ 30.08.2020 ∙ 11:00

Trasa zawodów prowadzi po szerokiej, asfaltowej jezdni wyłączonej z ruchu pojazdów na czas
zawodów. Stan asfaltu na pierwszych ponad 2 km trasy jest przeciętnej jakości  występują
liczne spękania, miejscami pojawiają się dziury. Pozostała część trasy, aż do mety, to asfalt o
grubym ziarnie, droga bardzo dobrej jakości. Trasa w wiekszości prowadzi w lesie wśród
wysokich drzew dających osłonę przed słońcem i wiatrem.

Trasa zawodów

Punkt odżywczy znajduje się na mecie zawodów. W 2020 roku ze względu na panującą
pandemię wydawana będzie wyłącznie woda niegazowana w butelkach 0,5 l.

Punkty odżywcze

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 wysokości 810 m n.p.m. i będzie tam dużo chłodniej niż na starcie.
Odjazd samochodu na metę planowany jest na 10:45. Organizator nie bierze odpowiedzialności
za przekazane rzeczy.

Depozyt

Dekoracje odbędą się przy mecie zawodów na Przełęczy Jugowskiej po zakończeniu biegu i
ogłoszeniu wyników nieoficjalnych. Planowana godzina rozpoczęcia dekoracji to około 13:00.
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.

Dekoracje i zakończenie

Po dekoracjach zawodnicy, którzy nie dysponują swoim transportem, zostaną zwiezieni busami
organizatora na parking. Szacowana godzina odjazdu to 13:30  13:45. Czas odjazdu busów
będzie komunikowany przez speakera.

Transport z mety na parking

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 akcesoria nartorolkowe marek Vexa i Skigo.
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• strona internetowa cyklu Vexa Skiroll Tour
• zapisy do zawodów
• szczegółowe informacje o zawodach Uphill Gór Sowich
• regulamin cyklu Vexa Skiroll Tour 2020
• regulamin zawodów Uphill Gór Sowich 2020
• Regulamin Sanitarny 2020
• do pobrania zgoda rodzica / opiekuna na start małoletniego
• do pobrania formularz zgłoszenia teamu

Ważne informacje w internecie

Przybywających na nasze zawody prosimy o stosowanie się
do zasad Regulaminu Sanitarnego, a w szczególności:

Ochrona przed koronawirusem SARSCoV2  stosuj zasady

zasłaniaj twarz maseczką ochronną, chustą, czy częścią
odzieży przez cały czas udziału w wydarzeniu, poza
czasem rywalizacji

utrzymuj dystans min. 2 metry od innych uczestników w
kolejce do biura zawodów, podczas rozgrzewki, oczekiwa
nia na dekorację, czy ceremonii dekoracji

unikajfizycznego kontaktu z innymi uczestnikami
wydarzenia, bliskiego witania się, gratulowania uściskiem
itp.

http://tour.vexa.pl/
http://tour.vexa.pl/zapisy
http://tour.vexa.pl/biegi/i-tura/uphill-gor-sowich.html
http://tour.vexa.pl/informacje/regulaminy/2020/regulamin-sanitarny-2020.html
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/2020/regulamin-sanitarny-2020.html
http://tour.vexa.pl/informacje/regulaminy/2020/regulamin-zawodow-uphill-gor-sowich-2020.html
http://tour.vexa.pl/informacje/regulaminy/2020/regulamin-cyklu-vexa-skiroll-tour-2020.html



