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W ostatni weekend lipca w Górach Sowich odbywa się I tura cyklu Vexa Skiroll
Tour oraz Grand Prix Polski w biegach na nartorolkach.

IInnffoorrmmaaccjjee wwssppóóllnnee ddllaa wwsszzyyssttkkiicchh bbiieeggóóww

Zapisy do zawodów prowadzone są przez internet do czwartku 22.07.2021
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.
Osoby dokonujące opłaty startowej gotówką proszone są o przygotowanie
odliczonych kwot. W okolicy biura zawodów nie ma gdzie rozmienić pieniędzy.

Formalności w biurze zawodów

Zawodnicy biorący udział w więcej niż jednym biegu dokonują jednej odprawy w
biurze zawodów w sobotę rano. Po sobotnim starcie w Uphillu Gór Sowich
zachowują numer startowy z chipem i korzystają z niego ponownie podczas startu
w KO Sprintach Dzierżoniów i Pętli Sowiogórskiej. W skrócie: jeden numer
startowy obowiązuje podczas trzech biegów.

Uwaga1! Wszyscy zawodnicy startujący w KO Sprintach Dzierżoniów proszeni są
o stawienie się przed biegiem w biurze zawodów w celu potwierdzenia udziału i
przedstawienia nartorolek do kontroli technicznej.

Uwaga 2! W wypadku startu w niedzielę inną techniką niż w sobotę (zmiana
konkurencji w stosunku do soboty), należy w niedzielę przed startem w biurze
zawodów ponowić kontrolę techniczną sprzętu. Kontroli technicznej należy
dokonać przy każdej zmianie nartorolek lub ich podzespołów. W niedzielę biuro
zawodów jest czynne krótko. Kto będzie tego dnia załatwiał sprawy w biurze
zawodów, proszony jest o przybycie około godziny 9:00 !

Start w więcej niż jednym biegu
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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 niezbędne do pomiaru
czasu.

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

Wydawanie numerów startowych

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
kołami z naturalnej, czarnej gumy. Sprzęt wyposażony w koła poliuretanowe lub
kauczukowe nie spełnia wymogów, poza wyjątkami wymienionymi w regulaminie
cyklu.

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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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 Opłata za 1 bieg Opłata za 2 biegi Opłata za 3 biegi

przez internet do
30.06.2021

70 zł
40 zł (Sprinty Dzierżoniów)

120 zł 150 zł

przez internet do
22.07.2021

70 zł
50 zł (Sprinty Dzierżoniów)

140 zł 170 zł

po 22.07.2021 90 zł
60 zł (Sprinty Dzierżoniów)

160 zł 200 zł

• strona internetowa cyklu Vexa Skiroll Tour
• informacje o Grand Prix Polski na nartorolkach
• zapisy do zawodów
• szczegółowe informacje o zawodach Uphill Gór Sowich
• szczegółowe informacje o zawodach KO Sprinty Dzierżoniów
• szczegółowe informacje o zawodach Pętla Sowiogórska
• regulamin cyklu Vexa Skiroll Tour 2021
• regulamin Grand Prix Polski 2021
• do pobrania zgoda rodzica / opiekuna na start małoletniego
• do pobrania formularz zgłoszenia teamu

Ważne informacje w internecie

Na kolejnych stronach poznasz najważniejsze informacje o biegach
organizowanych podczas I tury cyklu Vexa Skiroll Tour i Grand Prix Polski, w tym
wskazówki dojazdu, gdzie parkować, gdzie znajdziesz biuro zawodów i w jakich
godzinach jest czynne, czego można się spodziewać na trasie zawodów, co ze
sobą zabrać itp.

Przeczytaj na kolejnych stronach
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http://tour.vexa.pl/
http://www.gpp.nartorolki.pl/
http://tour.vexa.pl/zapisy/
http://tour.vexa.pl/biegi/i-tura/uphill-gor-sowich.html
http://tour.vexa.pl/biegi/i-tura/sprinty-dzierzoniow.html
http://tour.vexa.pl/biegi/i-tura/petla-sowiogorska.html
http://tour.vexa.pl/informacje/regulaminy/2021/regulamin-cyklu-vexa-skiroll-tour-2021.html
http://tour.vexa.pl/informacje/grand-prix-polski/regulamin.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


UUPPHHIILLLL GGÓÓRR SSOOWWIICCHH

Pieszyce ∙ 24.07.2021 ∙ 10:30

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

koordynaty: N50.689244, E16.551926

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
∙ 8:309:30 przyjmowanie zapisów
∙ 8:3010:00 weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych i kontrola techniczna
sprzętu

• 8:30  9:30  zapisy w biurze zawodów
• 8:30  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
• ok. 12:30  rozpoczęcie dekoracji i losowania nagród
• ok. 13:00  rozpoczęcie zwożenia zawodników do punktu startu

Program

Bieg techniką klasyczną jest zaliczany
do Grand Prix Polski 2021 w biegach na nartorolkach
i cyklu Vexa Skiroll Tour.
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UUPPHHIILLLL GGÓÓRR SSOOWWIICCHH Pieszyce ∙ 24.07.2021 ∙ 10:30

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, a miejscami
złej, 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 z wodą pitną znajduje się na mecie zawodów.

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 10:15. 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 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.

Dekoracje i zakończenie

Po dekoracjach zawodnicy, którzy nie dysponują swoim transportem, zostaną zwiezieni busami
organizatora na parking. Szacowana godzina odjazdu to 13:00  13:15. Czas odjazdu busów
będzie komunikowany przez speakera. Uwaga! W autobusie konieczne jest noszenie
maseczek.

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 ufondowane przez sponsorów, w tym buty do nartorolek
Spine, kije STC i wiele różnych nartorolkowych gadżetów marki
Vexa.
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KKNNOOCCKK OOUUTT SSPPRRIINNTTYY
DDZZIIEERRŻŻOONNIIÓÓWW

Dzierżoniów ∙ 24.07.2021 ∙ 18:00

Dzierżoniów, ul. Piastowska pomiędzy rondami na skrzyżowaniach z ul. Złotą i ul. Sikorskiego.

Miejsce startu

dystans: 200 m

Sugerujemy pozostawianie pojazdów przy parkingach zlokalizowanych przy marketach i
jednostkach handlowych, których jest kilka w bezpośredniej okolicy trasy zawodów w promieniu
kilkuset metrów. Rekomendujemy parkingi przy ul. Świdnickiej, za stacją benzynową Shell, przy
markecie Tesco lub po przeciwnej stronie ulicy przy nieczynnym markecie Inter Marche. Parkingi
zostały zaznaczone na powyższej mapie.

Parkowanie

Bieg odbywa się tylko techniką dowolną i jest zaliczany
do Grand Prix Polski oraz cyklu Vexa Skiroll Tour.

Mapa trasy zawodów i okolic
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KKOO SSPPRRIINNTTYY DDZZIIEERRŻŻOONNIIÓÓWW Dzierżoniów ∙ 24.07.2021 ∙ 18:00

Uczestnicy mogą korzystać z jednego punkty z wodą znajdującego się w strefie D trasy
(pomarańczowy punkt na powyższej mapie).

Punkty odżywcze

Nie ma typowego depozytu. Uczestnicy mogą pozostawić rzeczy w zaparkowanych w pobliżu
samochodu lub w swoich torbach w okolicy biura zawodów. Organizator nie bierze
odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

Depozyt

Dekoracje i zakończenie

Biuro zawodów

koordynaty: N50.736846, E16.644061 (zaznaczone czerwonym punktem na mapie powyżej)

Godziny pracy biura zawodów
∙ 17:0017:30 przyjmowanie zapisów
∙ 17:0018:00 wydawanie numerów startowych i kontrola techniczna sprzętu

• 16:30  17:00  zapisy w biurze zawodów
• 16:30  17:30  weryfikacja uczestników i kontrola techniczna sprzętu w biurze zawodów
• 17:10  17:45  oficjalna rozgrzewka na trasie zawodów
• 18:00  start rundy kwalifikacyjnej  biegi indywidualne
• ok. 19:00  start finałów z rundami eliminacyjnymi  biegi parami
• ok. 20:30  rozpoczęcie dekoracji

Godziny rozpoczęcia poszczególnych etapów zawodów mogą się zmienić. Godziny
rozpoczęcia poszczególnych etapów rundy eliminacyjnej oraz dekoracji, będą ogłaszane z
wyprzedzeniem przez spikera.

Program

Nagrody i losowania

Wśród wszystkich uczestników zawodów zostaną rozlosowane
nagrody ufondowane przez sponsorów.
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Dekoracje odbędą się przy trasie zawodów po ogłoszeniu wyników nieoficjalnych. Planowana
godzina rozpoczęcia dekoracji to około 20:30. 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.

Trzech najlepszych zawodników obu płci w klasyfikacjach open i kategoriach wiekowych
otrzyma medale.



PPĘĘTTLLAA SSOOWWIIOOGGÓÓRRSSKKAA

Pieszyce ∙ 25.07.2021 ∙ 10:00

W Pieszycach na ul. Bielawskiej na wysokości przedsiębiorstwa ECO Sp. z o.o.

Miejsce startu

dystans: 25 km, w terenie płaskim

Sugerujemy zawodnikom pozostawienie
samochodów przy Biedronce w odległości
350 m od startu oraz przed pobliskimi
sklepami. Niedziela jest wolna od handlu,
miejsca te będą puste. Kto się nie zmieści,
może zaparkować samochód wzdłuż ul.
Ogrodowej w Pieszycach.

Parkowanie

koordynaty GPS: N50.713740, E16.590091

Biuro zawodów

Godziny pracy biura zawodów
∙ 8:45  9:00 przyjmowanie zapisów
∙ 8:45  9:30 weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych i kontrola techniczna
sprzętu

• 8:45  9:00  zapisy w biurze zawodów
• 8:30  9:30  weryfikacja uczestników i kontrola techniczna sprzętu w biurze zawodów
• 10:00  start do biegu na nartorolkach techniką dowolną
• 10:03  start do biegu na nartorolkach techniką klasyczną
• ok. 13:00  rozpoczęcie dekoracji najszybszych w Pętli Sowiogórskiej
• ok. 13:20  rozpoczęcie dekoracji Grand Prix Polski i losowania nagród

Program

Bieg techniką dowolną jest zaliczany do Grand Prix Polski
i cyklu Vexa Skiroll Tour.

Biuro zawodów znajduje się przy samym
starcie zawodów.

Uwaga! Prosimy zawodników, którzy mają sprawy do załatwienia w biurze zawodów, o przyjście
z możliwym wyprzedzeniem. Jeśli chcesz mieć gwarancję obsłużenia w biurze zawodów,
przyjdź w okolicach 9:00.

Uwaga! Biegiem głównym w Pętli Sowiogórskiej jest konkurencja techniką dowolną. Dlatego
wyjątkowo jako pierwsi o 10:00 wystartują rywalizujący dowolną techniką. Po nich w
odstępie 3 minut wystartują biegnący techniką klasyczną.

 9/11 



PPĘĘTTLLAA SSOOWWIIOOGGÓÓRRSSKKAA Pieszyce ∙ 25.07.2021 ∙ 10:00

Zawody odbywają się na praktycznie płaskiej trasie, szerokiej i z doskonałą asfaltową
nawierzchnią. Zawodnicy ścigają się na tzw. wahadle. Uczestnik po starcie pokonuje ok. 2,7 km,
po czym na wysokości przystanku autobusowego, w wyznaczonym miejscu, zawraca i tą samą
drogą wraca do punktu nawrotu zlokalizowanego tuż przy starcie / mecie. W ten sposób
pokonuje jedno okrążenie. Aby ukończyć bieg należy w ten sposób pokonać cztery okrążenia, a
kończąc piąte okrążenie skierować się do mety.

Uczestnicy zobowiązani są pokonywać trasę prawym pasem jezdni i korzystać z lewego pasa
tylko na czas wyprzedzania innych Uczestników Zawodów, pod warunkiem, że przejazd
Uczestnika na lewy pas nie spowoduje konieczności zwolnienia lub zmiany kierunku jazdy przez
innych Uczestników zawodów poruszających się w przeciwnym kierunku.

Warunkiem sklasyfikowania Uczestnika jest pokonanie przez niego pięciu pętli wyznaczonej
trasy zawodów i przebiegnięcie przez wszystkie punkty kontrolne trasy. Zawodnicy zobowiązani
są do samodzielnego liczenia pokonanych pętli.

Trasa zawodów

Jeden punkt odżywczy zlokalizowany jest przy trasie zawodów, co daje możliwość skorzystania
z niego raz na 5 km. Na punkcie będą wydawane napoje  woda i izotonik. Kończący bieg mogą
pobrać wodę na punkcie za metą.

Punkty odżywcze

Nie ma depozytu, gdyż start i meta zawodów położone są w bezpośredniej bliskości parkingów.
Zawodnicy zostawiają rzeczy na przebranie we własnych samochodach.

Depozyt

Dekoracje odbędą się po zakończeniu zawodów i ogłoszeniu wyników nieoficjalnych na ul.
Piastowskiej w Pieszycach przy wejściu prowadzącym w kierunku restauracji Wars. Planowana
godzina rozpoczęcia dekoracji to 13:00. W wypadku zmian nowa godzina będzie ogłaszana
przez speakera. Po tym odbędą się dekoracje w klasyfikacji Grand Prix Polski, planowana
godzina to ok. 13:20.

Dekoracje i zakończenie

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 ufondowane przez sponsorów, w tym nartorolki Vexa
na kompozytowych mostach, buty do nartorolek marki Spine,
oraz rękawiczki, pokrowce i różnego typu końcówki widiowe
marki Vexa do kijów.
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IIII GGRRAANNDD PPRRIIXX PPOOLLSSKKII
ww bbiieeggaacchh nnaa nnaarrttoorroollkkaacchh

Pieszyce i Dzierżoniów
24 i 25 lipca 2021 roku

Grand Prix Polski na nartorolkach to klasyfikacja najlepszych i najbardziej
wszechstronnych zawodników, która powstaje na podstawie ich wyników zajętych
w trzech różnych biegach i różnymi technikami odbywających się w trakcie
jednego weekendu.

Opis

∙ Uphill Gór Sowich na dystansie 9 km  techniką klasyczną

∙ KO Sprinty Dzierżoniów na dystanie 200 m parami  techniką dowolną

∙ Pętla Sowiogórska na dystansie 25 km  techniką dowolną

W skład Grand Prix Polski wchodzą

W Grand Prix Polski zostaną sklasyfikowani wszyscy zawodnicy, którzy wystartują we wszys
tkich trzech biegach we wskazanych konkurencjach (techniką klasyczną w Uphillu Gór Sowich i
dowolnie w Sprintach Dzierżoniów oraz Pętli Sowiogórskiej). Przy zapisach na konkretne
zawody należy zwrócić uwagę, by wybrać odpowiednią konkurencję. Ominięcie jednych
zawodów lub start w innej konkurencji (technice), niż wskazana, uniemożliwia sklasyfikowanie w
GP Polski.

Zasady klasyfikacji w GP Polski

Pierwszych pięć kobiet i mężczyzn w klasyfikacjach open otrzyma statuetki. Pierwsze trójki
kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych (co 10 lat) otrzymają dyplomy.

Nagrody i trofea

Nagrody finansowe
Za miejsca od I do III w klasyfikacjach open kobiet i mężczyzn wręczone zostaną nagrody
finansowe (I miejsce  1000 zł, II miejsce  600 zł, III miejsce  400 zł)

Nagrody rzeczowe
Za miejsca od I do V w klasyfikacjach open kobiet i mężczyzn zostaną przyznane nagrody
rzeczowe. Za miejsca od I do III w kategoriach wiekowych zawodnicy otrzymają sportowe
upominki.

Dekoracje w Grand Prix Polski odbędą się w Pieszycach w niedzielę 25.07.2021 roku,
bezpośrednio po dekoracjach w Pętli Sowiogórskiej. Osoby, które będą odbierać nagrody finan
sowe, proszone są o okazanie dowodów osobistych i pokwitowanie odbioru pieniędzy.

Dekoracje
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