
Drogi Zawodniku

Witamy Cię
w Moszczenicy,
na starcie drugiej edycji 
wyjątkowego wyścigu 
kolarskiego – Piekło 
Południa. Bardzo 
cieszymy się, że możemy 
gościć Cię w pięknym 
Pogórzu Ciężkowickim 
oraz Beskidzie niskim.

Informacje praktyczne

BIURO ZAWODÓW:
Szkoła Podstawowa im. Bronisława Wanata, 38-321 Moszczenica 250

REJESTRACJA I ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH:
Niedziela (23.09.2018) w biurze zawodów w godzinach 9:40 – 11:40

KAŻDY ZAWODNIK ZOSTANIE WYPOSAŻONY w numer startowy wraz                                           
z elektronicznym chipem, który powinien zostać przymocowany do roweru (rys. 1). 
Chip będzie odczytywany przez specjalne urządzenia na starcie, w punktach 
kontrolnych i na mecie. Wyniki sporządzone na podstawie tych pomiarów zostaną 
opublikowane na stronie internetowej imprezy w zakładce „wyniki”.

KAŻDY ZAWODNIK musi przejechać przez bramkę z pomiarem elektronicznym

Wyścig rozpocznie się ze startu ostrego, po przejechaniu za radiowozem Policji 
odcinka o długości 1,5 km. Zawodnicy jadący w peletonie będą objęci eskortą policji. 
Osoby, które będą mieć stratę do peletonu większą niż 15 minut zostaną 
wyprzedzone przez ostatni samochód Policji i od tego momentu jadą zgodnie                
z zasadami ruchu drogowego. Za ostatnim zawodnikiem będzie podążać samochód 
(biały bus), który zabierać będzie z trasy osoby które zrezygnują                                                
z kontynuowania jazdy z powodu defektu lub wypadku. Pod namiotem SHIMANO, 
można skorzystać z podstawowego serwisu rowerowego.

PO WYŚCIGU zapraszamy na posiłek regeneracyjny, który będzie wydawany                     
w szkolnej stołówce po okazaniu żółtego bloczka, który znajdziecie w pakiecie 
startowym.

Dekoracja zwycięzców oraz wręczenie nagród odbędzie się
w godzinach 14:30 – 15:00.
 
START WYŚCIGU: Niedziela 23.09.2018, godz. 12:30

Rys. 1 Numer startowy
należy nakleić na sztycę roweru

Rys. 2 Każdy zawodnik
musi posiadać sztywny
kask rowerowy

Rys. 3 Znakowanie
trasy w terenie

Start i meta tegorocznej edycji zostały usytuowane w Moszczenicy, natomiast miejscem 
rozgrywania zawodów będą dwie gminy w powiecie gorlickim: Łużna oraz Moszczenica. 
Dołożyliśmy starań, aby na trasie wyścigu pojawiło się jeszcze więcej kibiców, którzy będą 
zagrzewać Was do walki. Przed Tobą, aż trzy premie górskie ufundowane przez Wójtów 
Gmin oraz Regionalne Portale Informacyjne. Pierwsze dwie premie usytuowane zostały na 
podjeździe w Biesnej, przez którą przejeżdżać będziecie, aż dwukrotnie. Trzecia premia do 
zdobycia będzie niedaleko przekaźnika w Moszczenicy. Przed Wami 51 km trasy, 
najeżonej krótkimi i stromymi podjazdami, technicznymi zjazdami oraz z przewyższeniem 
sięgającym ponad 760 metrów. Trasa została usytuowana tak, aby zapewnić Ci nie tylko 
przyjemność z jazdy, ale również dostarczyć pięknych widoków, których w tych terenach 
nie brakuje. O Twoje bezpieczeństwo na trasie dbać będzie cały sztab ludzi. W każdej 
chwili  o pomoc możesz zwrócić się do organizatorów, strażaków, policji oraz ratowników 
medycznych obecnych na trasie wyścigu. Rywalizacja odbywać się będzie na 
zamkniętych dla ruchu drogach publicznych. Jeżeli zauważysz zagrożenie lub wypadek na 
trasie wyścigu poinformuj o tym swoich współzawodników oraz najbliższą napotkaną 
osobę reprezentującą organizatora (lub skorzystaj z numeru alarmowego). Wszystkie 
przedstawione w tej ulotce informacje mają pomóc Ci bez przeszkód przygotować się do 
wyścigu oraz bezpiecznie go ukończyć. Mamy nadzieję, że udział w Piekle Południa 
dostarczy Ci wielu sportowych emocji i przyniesie Ci mnóstwo satysfakcji.

Powodzenia i do zobaczenia na mecie!

Czas i miejsce:
23 września, 2018

MOSZCZENICA - ŁUŻNA

Moszczenica Łużna

Sponsorzy
i patroni medialni:
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START WYŚCIGU: Niedziela 23.09.2018, godz. 12:30

Zwycięzcy klasyfikacji górskiej:
I miejsce – 300 zł (gotówka lub nagrody o wskazanej wartości)
II miejsce – 200 zł (gotówka lub nagrody o wskazanej wartości)
III miejsce – 100 zł (gotówka lub nagrody o wskazanej wartości)
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Profil trasy

Długość: 51 km
Data: 23.09.2018, niedziela
Godz.: 12:30
Suma przewyższeń: 760 m

NUMER ALARMOWY

519 148 535
Zadzwoń jeżeli Ty lub ktoś inny będzie
potrzebował pilnej pomocy!
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