
RACEBOOK 2019
54 km trasa – 28 km podjazdów – 900 m przewyższenia

Gmina
Łużna

Gmina
Moszczenica



PROGRAM
ZAWODÓW

Niedziela, 22.09.2019
godz. 9:30–11:40

godz. 12:00
godz. 12:30
godz. 13:50
godz. 14:00

godz. 15:00
godz. 15:30
godz. 15:35

Unikalny bidon
z logo Piekło Południa
w każdym pakiecie
startowym!

Zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie numerów
oraz pakietów startowych,
Otwarcie sektora startowego,
Start wyścigu spod Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Leśkiewicz w Łużnej,
Spodziewani pierwsi zawodnicy na mecie w Biesnej (Ściana Biesa),
Rozpoczęcie wydawania gorącego posiłku regeneracyjnego
w Szkole Podstawowej nr. 1 w Łużnej,
Dekoracja zwycięzców oraz rozdanie nagród,
Zamknięcie pomiaru czasu,
Zakończenie Piekła Południa 2019.

Gmina
Moszczenica

Gmina
Łużna



PLAN
MIASTECZKA
Lista wystawców:

Punkt serwisowy OSTRE KOŁO
Pro Bikes – Wahoo
Look - Pirelli - Absolute Black
Velo Co�ee
Karmot
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Parking 1

Parking 2
Park
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Strefa
wystawców

Dekoracja
zwycięzców

Wejście do
strefy startowej

Wejście do Biura Zawodów

Wydawanie posiłków
regeneracyjnych

Szkoła Podstawowa nr 1
im. A. Leśkiewicz w Łużnej

https://www.google.com/maps/@49.7104466,21.0522344,397m/data=!3m1!1e3


TRASA
WYŚCIGU

450 m

400 m

350 m

300 m

0 km 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 35 km 40 km 45 km 50 km

Premia Górska
Wójta Gminy
Moszczenica

Premia Górska
Wójta Gminy
Łużna

Dystans: 54 km
Długość podjazdów: 28 km
Suma przewyższeń: 900 m
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Start

Meta

Premie górskie

Kierunek jazdy od startu

Kierunek jazdy do mety

Kierunek jazdy do mety
/drugi przejazd po tej samej trasie/

DROGA WOJEWÓDZKA

DROGA WOJEWÓDZKA

Zobacz trasę na Strava

https://www.strava.com/routes/21683330


Mężczyźni:

I miejsce – 400 zł + dyplom + puchar
II miejsce – 300 zł + dyplom + puchar
III miejsce – 200 zł + dyplom + puchar

Kategorie wiekowe mężczyzn i kobiet miejsca I-III:

M0 – do 21 lat (1998r.  i młodsi): nagrody rzeczowe + dyplom + puchar
M1 – 22-29 lat (1990 do 1997): nagrody rzeczowe + dyplom + puchar
M2 – 30-39 lat (1980 do 1989): nagrody rzeczowe + dyplom + puchar
M3 – 40-49 lat (1970 do 1979): nagrody rzeczowe + dyplom + puchar
M4 – 50-59 lat (1960 do 1969): nagrody rzeczowe + dyplom + puchar
M5 – 60+ lat (1959 i starsi): nagrody rzeczowe + dyplom + puchar

K1 – do lat 35 (1984 i młodsze kobiety): nagrody rzeczowe + dyplom + medal
K2 – 36 lat i więcej (1983 i starsze kobiety): nagrody rzeczowe +dyplom +medal

Kobiety:

I miejsce – 400 zł + dyplom + puchar
II miejsce – 300 zł + dyplom + puchar
III miejsce – 200 zł + dyplom + puchar

KLASYFIKACJA GENERALNA
KOBIET I MĘŻCZYZN
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Na tegorocznej trasie wyścigu zostanie przeprowadzona klasyfikacja na Najlepszego Górala.
Zwycięzcą tej kategorii zostanie zawodnik, który ukończy wyścig w czasie nie dłuższym niż godzina zamknięcia pomiaru czasu oraz 
zgromadzi największą liczbę punktów na Premiach Górskich, które zostaną wyznaczone na trasie.

Premia Wójta Gminy
Moszczenica – 19,5 km

1 m-ce – 3 pkt
2 m-ce – 2 pkt
3 m-ce - 1 pkt

Premia Wójta Gminy
Łużna – 40,5 km

1 m-ce – 3 pkt
2 m-ce – 2 pkt
3 m-ce - 1 pkt

Przy równej liczbie punktów 
decydujące znaczenie mieć 
będzie wyższe miejsce na linii 
mety.

Premie Górskie zostały 
zaznaczone na mapie 
wyścigu /str. 4/

Zwycięzcy Klasyfikacji 
Górskiej otrzymają nagrody

I miejsce – 300 zł
+ koszulka najlepszego 
górala
/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/

KLASYFIKACJA
GÓRSKA
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Za ostatnim zawodnikiem będzie podążać samochód (biały bus), który zabierać 
będzie z trasy osoby które zrezygnują z kontynuowania jazdy z powodu defektu lub 
wypadku. W punkcie serwisowym, można skorzystać z podstawowego serwisu 
rowerowego.
 
PO WYŚCIGU zapraszamy na posiłek regeneracyjny, który będzie wydawany
w szkolnej stołówce (Szkoła Podstawowa nr. 1 w Łużnej) po okazaniu specjalnego 
bloczka, który znajdziecie w swoim pakiecie startowym.
 
DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW oraz wręczenie nagród odbędzie się
w godzinach 15:00 – 15:30.
 
START WYŚCIGU: Niedziela 22.09.2019, spod Szkoły Podstawowej nr 1
im. A. Leśkiewicz w Łużnej

INFORMACJE
PRAKTYCZNE
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Rys. 1 Numer startowy
należy nakleić na sztycę roweru

Rys. 2 Każdy zawodnik
musi posiadać sztywny
kask rowerowy

Rys. 3 Znakowanie
trasy w terenie

BIURO ZAWODÓW:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Leśkiewicz, 38-322 Łużna 723
 
REJESTRACJA I ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH:
Niedziela (22.09.2019) w biurze zawodów w godzinach 9:30 – 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”. 
Wszyscy zawodnicy po przekroczeniu linii mety otrzymają wiadomość 
SMS na numer podany podczas rejestracji z informacją o 
nieoficjalnym wyniku oraz czasu przejazdu.

KAŻDY ZAWODNIK musi przejechać na starcie
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.

! !



W trakcie wyścigu Waszego bezpieczeństwa pilnować będzie kilkadziesiąt 
osób. Peleton prowadzić będzie radiowóz Policji oraz samochód organizatora 
udostęniony przez firmę KARMOT KIEĆ SP.J., oficjalny dystrybutor 
samochodów marki Hyundai.

Poszczególne grupy eskortowane będą przez marshali na motocyklach, a 
kluczowe i niebezpieczne miejsca zostaną obstawione przez pracowników 
organizatora oraz Strażaków z lokalnych jednostek OSP.

NUMER ALARMOWY:

519 148 535

BEZPIECZEŃSTWO
NA TRASIE
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ORGANIZATORZY
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SPONSORZY PARTNERZY MEDIALNI

ORGANIZATORZY
SPONSORZY
PATRONI MEDIALNI
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