najważniejsze informacje
d l a u c ze s t n i k ó w

I I t u ra
Góry Bystrzyckie
V sezon
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II tura zawodów cyklu Vexa Skiroll Tour odbędzie się 14 i 15 sierpnia w Górach
Bystrzyckich. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami obu biegów  Asfalt Uphill
i Lasówka Challenge.

I n fo r m a c j e w s p ó l n e d l a o b u b i e g ó w
Zapisy
Zapisy do zawodów prowadzone są przez internet do czwartku 12.08.2021
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.

Formalności w biurze zawodów
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.

Start w więcej niż jednym biegu
Zawodnicy biorący udział w więcej niż jednym biegu dokonują jednej odprawy w
biurze zawodów w sobotę rano. Po sobotnim starcie w Asfalt Uphill zachowują
numer startowy z chipem i korzystają z niego ponownie w niedzielę podczas startu
w Lasówka Challenge. W skrócie: jeden numer startowy obowiązuje podczas
dwóch biegów.
Uwaga! W wypadku startu w niedzielę inną techniką niż w sobotę (zmiana
konkurencji w stosunku do soboty), należy w niedzielę przed startem w biurze
zawodów odebrać naklejkę na numer startowy i 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 9:30 !
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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.

Wydawanie numerów startowych
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.

Sprzęt i kontrola techniczna
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.
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Opłaty startowe
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.
Termin zgłoszenia

Opłata za Asfalt U.

Opłata za Lasówka C.

Opłata za 2 biegi

przez internet do
31.07.2021

70 zł

60 zł

110 zł

przez internet do
12.08.2021

80 zł

70 zł

120 zł

po 12.08.2021

90 zł

80 zł

150 zł

Ważne informacje w internecie
• strona internetowa cyklu Vexa Skiroll Tour
• zapisy do zawodów
• szczegółowe informacje o zawodach Asfalt Uphill
• szczegółowe informacje o zawodach Lasówka Challenge
• regulamin cyklu Vexa Skiroll Tour 2021
• do pobrania zgoda rodzica / opiekuna na start małoletniego
• do pobrania formularz zgłoszenia teamu

Przeczytaj na kolejnych stronach
Na kolejnych stronach poznasz najważniejsze informacje o biegach
organizowanych podczas II tury cyklu Vexa Skiroll Tour w 2021 roku, 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.
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ASFALT UPHILL
dystans: 9,5 km, przewyższenie: 315 m

DusznikiZdrój ∙ 14.08.2021 ∙ 12:30

Miejsce startu
W DusznikachZdroju przy ul. Wojska Polskiego.

Wskazówki dojazdu
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.

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

Biuro zawodów
koordynaty GPS:
N50.397393, E16.389607
pokaż w Mapach Google
Biuro zawodów znajduje się na
parkingu dla zawodników.

Godziny pracy biura zawodów
∙ 10:3011:00 przyjmowanie zapisów
∙ 10:3012:00 weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych i kontrola techniczna

Program
• 10:30  11:00  zapisy w biurze zawodów
• 10:30  12:00  weryfikacja uczestników i kontrola techniczna sprzętu w biurze zawodów
• 12:30  start do biegu techniką klasyczną
• 12:35  start do biegu techniką dowolną
• ok 13:30  rozpoczęcie zwożenia zawodników na parking
• 15:00  rozpoczęcie dekoracji w DusznikachZdroju (na torze rolkarskim)
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ASFALT UPHILL

DusznikiZdrój ∙ 14.08.2021 ∙ 12:30

Depozyt
Zawodnicy mogą przekazać organizatorowi rzeczy zapakowane w swoich
torbach do przewiezienia na metę. Zalecamy przygotowanie ubrań i butów do pełnego
przebrania się.
Depozyt można przekazać do pojazdu organizatora przy biurze zawodów na parkingu w
godzinach 12:0012:20. Samochód z depozytem odjeżdża na metę przed startem pierwszego
zawodnika. Organizator nie bierze odpowiedzialności za przekazane rzeczy.

Trasa zawodów
Uwaga! Trasa zawodów jest krótsza o 1 km w stosunku do lat ubiegłych, o czym informowaliśmy
na stronie zawodów w tygodniu przed zawodami. Meta znajduje się w Zieleńcu tuż za tablicą
"teren zabudowany", bezpośrednio po wybiegnięciu z lasu na wysokości pierwszego dużego
parkingu.
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. Ostatni 1 km
prowadzi po asfalcie wylanym w 2017 roku. Ziarno asfaltu na trasie jest grube.
Odcinek trasy od startu do skrzyżowania z drogą nr 389 jest wyłączony z ruchu pojazdów
(łącznie 8,5 km) i zawodnicy mają do dyspozycji całą szerokość drogi. Na skrzyżowaniu w
kształcie litery T z drogą nr 389 należy skręcić ostro w prawo i kontynuować bieg pod górę. Od
skrzyżowania do mety (około 1 km) ruch pojazdów jest ograniczony, pojazdy poruszają się
lewym pasem, tylko prawy pas jest przeznaczony dla uczestników biegu. Zawodnicy mogą
korzystać tylko z prawego pasa, zabronione jest przekraczenie środka jezdni.

Pojazdy na trasie zawodów
Prosimy 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.

Punkty odżywcze
Jeden punkt z wodą znajduje się na mecie zawodów.

Dekoracje i zakończenie
Ceremonia dekoracji odbędzie się w DusznikachZdroju na stadionie rolkarskim (koordynaty
GPS: 50.400947, 16.389966). Po powitaniu na mecie ostatniego zawodnika wszyscy zwożeni
są busami organizatora na parking. Miejsce dekoracji znajduje się w odległości 500 m od
parkingu w północnej części Parku Zdrojowego pomiędzy ul. Zdrojową i Fryderyka Chopina.
pokaż w Mapach Google
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ASFALT UPHILL

DusznikiZdrój ∙ 14.08.2021 ∙ 12:30

Transport z mety na parking
Po ukończeniu rywalizacji zawodnicy zostaną zwiezieni autobusem organizatora na parking przy
starcie. Autobus będzie kursować wahadłowo, aż zwiozie wszystkich uczestników. Prosimy o
cierpliwość.

Dojazd kibiców na metę
Prosimy kibiców i rodziny zawodników o wyjazd samochodami na metę najpóźniej o 12:15.
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.
Uwaga! Prosimy o nie stawanie pojazdami na trasie zawodów, jedynie na wyznaczonych
miejscach parkingowych.

Toalety i prysznice
Zawodnicy mogą skorzystać przed zawodami z toalety w hali sportowej w DusznikachZdroju,
przy ul. Sportowej 2a (w odległości 500 m od miejsca startu). Istnieje też możliwość
skorzystania w tym samym miejscu z pryszniców po zawodach.
pokaż w Mapach Google

Nagrody i losowania
Trzech najlepszych zawodników obu płci w Asfalt Uphill w klasyfikacjach open i kategoriach
wiekowych, dla każdej z konkurencji, otrzyma medale.
Wśród wszystkich uczestników zawodów na zakończenie zostaną rozlosowane nagrody
ufundowane przez sponsorów, w tym: buty do nartorolek marki Spine, kije do nartorolek marki
STC oraz rękawiczki, pokrowce i różnego typu końcówki widiowe marki Vexa.
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LA S Ó W K A CHA LLE NG E
dystans: 8 km, suma przewyższeń: 80 m

Lasówka ∙ 15.08.2021 ∙ 10:30
Miejsce startu
W Lasówce (gmina Bystrzyca Kłodzka) na leśnej
drodze krzyżującej się z drogą nr 389.
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pokaż w Mapach Google

LA S Ó W K A CHA LLE NG E

Lasówka ∙ 15.08.2021 ∙ 10:30

Wskazówki dojazdu
W celu przemieszczenia się na miejsce startu oddalone o 1 km od biura zawodów należy udać
się drogą nr 389 (główna droga przebiegająca przez Lasówkę, tzw. Autostrada Sudecka) w
kierunku Zieleńca, przed mostkiem należy skręcić w prawo w drogę asfaltową, kilkadziesiąt
metrów dalej znajduje się miejsce startu. Ze względu na to, że w okolicach startu nie ma miejsc
do parkowania, zalecamy w ramach rozgrzewki udać się na start pieszo z parkingu.

Biuro zawodów
koordynaty GPS: N50.314212, E16.446282
Biuro zawodów znajduje się na parkingu dla zawodników.

pokaż w Mapach Google

Godziny pracy biura zawodów
∙ 9:009:30 przyjmowanie zapisów
∙ 9:0010:00 weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych i kontrola techniczna

Program
• 9:00  9:30  zapisy w biurze zawodów
• 9:00  10:00  weryfikacja uczestników i kontrola techniczna sprzętu w biurze zawodów
• 10:30  start pierwszego zawodnika w konkurencji techniką klasyczną
• 11:30  start pierwszego zawodnika w konkurencji techniką dowolną
• 13:00  rozpoczęcie dekoracji

Depozyt
Zawodnicy mogą przekazać organizatorowi na starcie rzeczy zapakowane w swoich torbach do
przewiezienia na metę. Depozyt zostanie przewieziony ze startu w okolice mety (odległość
około 400 m) po starcie ostatniego zawodnika z danej konkurencji.

Trasa zawodów
Zawody odbywają się na drodze asfaltowej o bardzo dobrej nawierzchni. Ukształtowanie trasy
jest zróżnicowane, po starcie zawodnicy pokonują stromy podbieg o długości około 500 m,
następnie profil wypłaszcza się, na trasie są odcinki płaskie, jak też stosunkowo krótkie podbiegi
i zjazdy.
Zawody odbywają się na drodze niepublicznej pod zarządem Nadleśnictwa Zdroje, wyłączonej z
ruchu pojazdów, zawodnicy jednak zobowiązani są zachować ostrożność, gdyż nie można
wykluczyć na trasie obecności pojazdów leśnych lub upoważnionych przez Nadleśnictwo,
wyjeżdżających z leśnych dróg bocznych.
Bieg odbywa się na tzw. wahadle. Uczestnicy po starcie pokonują 4,5 km, po czym w
wyznaczonym miejscu zawracają i tą samą drogą wracają do mety zlokalizowanej w odległości
około 3,5 km od nawrotu  na wypłaszczeniu przed ostatnim zjazdem.
Uwaga! Wjazd na trasę możliwy jest wyłącznie dla pojazdów posiadających przepustki. Prosimy
zawodników o nie łamanie zakazów i nie wjeżdżanie na trasę zawodów, ze względu na
rozgrzewających się tam innych zawodników, jak też dla uszanowania gospodarzy i zasad
korzystania z drogi, byśmy mogli jeszcze kiedyś w tym miejscu zrobić zawody.
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LA S Ó W K A CHA LLE NG E

Lasówka ∙ 15.08.2021 ∙ 10:30

Sposób przeprowadzenia zawodów
Start do zawodów jest indywidualny zgodnie z Programem Zawodów. Startujący będą
wypuszczani na trasę w odstępie 15 sekund. Kolejność startu zawodników ustalana jest przez
Organizatora. Listy startowe z kolejnością i dokładną godziną startu każdego zawodnika
zostaną podane do wiadomości przynajmniej na 10 minut przed startem pierwszego zawodnika
(czyli najpóźniej o 10:20) i wywieszone przy starcie. Pomiar czasu jest brutto i liczony jest od
momentu sygnału startu do momentu przecięcia przez uczestnika linii końcowej  mety
zawodów.
Jak przebiegać będzie start?
1) Po zamknięciu biura zawodów zostaną opublikowane listy startowe, na których każdy
zawodnik będzie miał przypisaną dokładną godzinę startu z dokładnością do sekundy, np.
10:33:45.
2) O 10:30 wystartuje pierwszy zawodnik rywalizujący techniką klasyczną. Po 15 sekundach
samodzielnie na trasę wyruszy kolejny uczestnik tej konkurencji, po kolejnych 15 sekundach
następny itd.
3) O 11:30 wystartuje pierwszy zawodnik rywalizujący techniką dowolną. Kolejni będą startować
w odstępach 15 sekund.
4) Zawodnicy w okolicach linii startowej powinni pojawić się przynajmniej z 5 minutowym
wyprzedzeniem w stosunku do planowanej godziny startu.
5) Sędzia startowy będzie pilnował punktualnego wyruszenia na trasę. Po starcie poprze
dzającego zawodnika uczestnik ustawia się na linii startowej. Na 5 sekund przed planowanym
czasem startu sędzia zaczyna odliczać 4, 3, 2, 1, start i klepie zawodnika w ramię. To oznacza,
że w tym momencie należy rozpocząć bieg.
6) Czas pomiaru jest brutto, tzn. liczony jest od momentu sygnału startu do momentu przecięcia
przez zawodnika linii mety. Kto się spóźni i wystartuje z opóźnieniem, będzie stratny, gdyż jako
moment startu zostanie policzona godzina, o której powinien wystartować. Dlatego we własnym
interesie zawodnika jest stawienie się na starcie z wyprzedzeniem i rozpoczęcie biegu
punktualnie.
Uczestnicy zobowiązani są poruszać się po trasie prawą stroną jezdni i korzystać z lewej strony
tylko na czas wyprzedzania innych uczestników, pod warunkiem, że przejazd na lewy pas nie
spowoduje konieczności zwolnienia lub zmiany kierunku jazdy przez innych zawodników
poruszających się w przeciwnym kierunku. Punkt nawrotu należy pokonać w kierunku
odwrotnym do ruchu wskazówek zegara (skręt w lewo).

Punkty odżywcze
Jeden punkt z wodą znajduje się na mecie zawodów.

Dekoracje i zakończenie
Ceremonia dekoracji odbędzie zgodnie z programem zawodów na polu biwakowym w Lasówce,
w tym samym miejscu, w którym zlokalizowane jest biuro zawodów.
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LA S Ó W K A CHA LLE NG E

Lasówka ∙ 15.08.2021 ∙ 10:30

Nagrody i losowania
Trzech najlepszych zawodników obu płci w Lasówka Challenge w klasyfikacjach open i
kategoriach wiekowych, dla każdej z konkurencji, otrzyma medale.
Wśród wszystkich uczestników zawodów na zakończenie zostaną rozlosowane nagrody
ufundowane przez sponsorów, w tym: nartorolki kompozytowe marki Vexa oraz rękawiczki,
pokrowce i różnego typu akcesoria Vexa do kijów.

Organizatorzy Zawodów

Sołectwo Lasówka
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