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TRASA

ZASADY

HARMONOGRAM

Poniżej przedstawiamy trasę dla obu dystansów nazywanych potocznie 
200 i 400 kilometrów:

200 km - https://ridewithgps.com/routes/36293356 / limit czasu 30 godzin

400 km - https://ridewithgps.com/routes/36340355 / limit czasu 60 godzin

Waszym zadaniem jest pokonanie jej w całości, podążając dokładnie po śladzie.
UWAGA!
Jeśli z jakiegoś powodu zjedziecie z trasy (zakupy, awaria, błąd w nawigacji itp) 
waszym obowiązkiem jest powrót na trasę i jej kontynuacja dokładnie z tego samego 
miejsca, w którym ją opuściliście. Co ważne, to co dzieje się poza trasą, 
Wasze przemieszczanie się oraz powrót na trasę, powinien odbywać się również 
samodzielnie, zgodnie z zasadami samowystarczalności. 
Trasa została przez nas wiele razy sprawdzona i objechana w 100%, jeśli jednak z 
jakiegoś powodu jakakolwiek część trasy okaże się zamknięta dla ruchu publicznego 
(wypadek, roboty drogowe itp) i nie będzie możliwości kontynuowania wyścigu po 
wyznaczonym śladzie, do Was należy znalezienie najbliższego możliwego objazdu 
zamkniętego odcinka i jak najszybszy powrót na właściwą trasę wyścigu. W takich 
sytuacjach mile widziana jest dokumentacja zdjęciowa z tego miejsca, w celu 
weryfikacji Waszego przejazdu.
Każdy z Was będzie wyposażony w nadajnik GPS, który będzie rejestrował Wasz 
przejazd. Ważne jest jednak abyście byli świadomi iż nadajnik GPS i śledzenie na 
żywo na platformie Follow My Challenge, jest przede wszystkim elementem 
rozrywkowym i informacyjnym dla miłośników wyścigu. 
Do Was należy zarejestrowanie przejazdu po udostępnionej trasie wyścigu i jeśli z 
jakiegokolwiek powodu nie będziemy w stanie tego zweryfikować przy pomocy 
śledzenia na żywo, możecie być poproszeni o udostępnienie swojego śladu 
przejazdu, który jest najważniejszym weryfikatorem poprawnie pokonanej trasy.
jeśli z jakiegoś powodu ominiecie fragment trasy, np przez pomyłkę, zostaną Wam 
dodane karne godziny do końcowego czasu przejazdu, w ilości adekwatnej do 
pominiętego dystansu, trudności terenu, zakładanego poziomu zmęczenia 
zawodnika i panujących warunków atmosferycznych.

PIĄTEK 16.07

15:00 - 22:00 Otwarcie biura zawodów i rejestracja zawodników
17:00 - 22:00 BurgerAttack - impreza integracyjna
22:00 - 22:30 Odprawa
 

SOBOTA  17.07

6:30 -  7:30 Wydanie nadajników GPS

8:00 - 9:00 Start grupowy obu dystansów.

UWAGA!
Prosimy w miarę możliwości o  przybycie i rejestrację już w PIĄTEK 16.07

Rejestracja  zawodników, wydanie pakietów startowych, podpisanie dokumentów, 
odprawa techniczna, kontrola techniczna roweru odbędą się w Biurze Zawodów w 
Strzelinie, które znajdziecie na terenie Basenu Miejskiego (50.77579092594375, 
17.06436041139924)
Pamiętajcie, aby na rejestracje zabrać ze sobą:
 - sprawny rower z działającym oświetleniem
 - ubezpieczenie (może być pdf, screen itp)
 - kask
 - odblask na rowerze lub odzieży (kamizelka, opaska itp)

Start odbędzie się w grupach w 5 minutowych interwałach. 
Grupy startowe zostaną opublikowane nie później niż dnia 12.07.2021

Na starcie wyścigu w biurze zawodów, będzie dostępne do Waszej dyspozycji bezpieczne 
pomieszczenie na tzw. depozyt. W biurze zawodów odbędzie się też cała papierologia, 
wydanie nadajników, sprawdzenie stanu technicznego rowerów. Będzie z nami ekipa z 
serwisu rowerowego Hultaj Bikes z podstawowymi narzędziami.

Ekipa od naszego ukochanego LESOVIK’a przygotuje dla Was strefę hamakową, gdzie będzie-
cie mogli się zrelaksować przed i po wyścigu.

Nasz przyjaciółka Goha ze SPINA-FIZJO przygotuje dla Was w dniu rejestracji warsztaty z 
rolowania oraz indywidualne  sesje pt: „FIZJOTERAPIA KRYZYSOWA - czyli jak przejechać 
gravel ATTACK bez bólu!”.
 
Na miejscu przewidziane cielesne atrakcje w formie:

PIĄTEK 16.07.2021 

-warsztaty Ultra Rollka: zajęcia z rollowania czym popadnie podczas długich dystansów 
15:00, 16:30, 18:30

-autoterapia w trasie: czyli co zrobić, żeby mniej bolało?
15:45, 17:15

 

-fizjo konsultacje

-plastrowanie dynamiczne Kinesio Tape

-masaż relaksacyjny i sportowy

Na starcie będzie też pole namiotowe (biwakowe) dla wszystkich, którzy pragną spędzić tę 
ostatnią przed wyścigową noc pod chmurką! Jeśli jednak wolicie przespać się w bardziej 
wielo-gwiazdkowych warunkach, polecamy zaprzyjaźniony 
ośrodek: http://owbialykosciol.pl/ oddalony o 25 minut rowerem od biura zawodów 
(świetna opcja na rozruszanie nóżek przed startem)

Zaplecze sanitarne będzie na super poziomie, czyli damskie i męskie toalety i prysznice będą 
dla Was ogólnodostępne na starcie oraz na mecie.

To samo jeśli chodzi o higienę naszych maszyn. Po wyścigu będziecie mogli skorzystać z 
myjki rowerowej (czytaj szlauf z wodą) używanej na co dzień w lokalnych maratonach MTB.

Jeśli obawiacie się fali gorąca, to już nie musicie się obawiać. Otwarty basen miejski będzie 
do Waszej dyspozycji za przysłowiowego piątaka, zarówno na starcie jak i na mecie wyścigu! 
Czynny jest od 10:00 do 18:00.

UWAGA! Basen Miejski to miejsce ogólnodostępne i publiczne. Pamiętajcie o tym korzystając 
z udostępnionej nam przestrzeni. Prosimy, zadbajmy wspólnie o zachowanie porządku i 
czystości, nie pozostawianie śmieci oraz używanie budynków i pomieszczeń z 
poszanowaniem. Tylko w ten sposób możemy dawać dobry przykład i być mile widziani w 
takich miejscach użyteczności publicznej w przyszłości! Bardzo Wam z góry dziękujemy na 
zwracanie na to szczególnej uwagi.

Na starcie, w dniu rejestracji będziemy mieli dla was WEGE-BURGERY by MARYŚ oraz kawę i 
herbatę od naszych przyjaciół z MAŁA CZARNA.

Każdy z Was po przyjeździe na metę, otrzyma od nas gorący uścisk/przytulas pełen gratu-
lacji i radości, regeneracyjny napój bogów od naszego ulubionego BROWARU STU MOSTÓW 
oraz ciepłe wegańskie jedzenie z wrocławskiej WEGIa.
Będziemy czekać na każdego, kto zmieści się w limicie czasowym, więc nie poddawajcie się i 
walczcie do końca. Zobaczyć Was na mecie to będzie dla nas ogromna przyjemność!

KONKURENCJE DODATKOWE

PODCZAS WYŚCIGU

CO JESZCZE?

Pamiętajcie, Gravel Attack to wyścig gravelowy, którego trasa biegnie przez tereny 
górskie, czasem powyżej 1000 m.n.p.m. Warunki w górach mogą zmienić się drastycznie i 
bardzo szybko. Bądźcie przygotowani na wszystkie okoliczności. Niektóre odcinki ciągną 
się przez kilkadziesiąt kilometrów bez konkretnego sklepu czy innego miejsca 
zaopatrzenia. Zapoznajcie się z trasą, jest ona naprawdę fantastyczna na obu dystansach, 
ale Wy i tak przygotujcie się na najgorsze.

Wyścig odbywa się w formule samowystarczalności i to Wy jesteście za siebie całkowicie 
odpowiedzialni. Trasa w żaden sposób nie jest oznakowana pod kątem wyścigu 
(poza startem, punktami kontrolnymi oraz metą). Na trasie nie ma też żadnego 
zabezpieczenia medycznego, samochodu serwisowego itp. W razie potrzeby musicie być 
przygotowani na zorganizowanie pomocy samodzielnie. Będziemy mieli w prawdzie dwa 
samochody z ekipą fotograficzną, ale nie możemy w żaden sposób zagwarantować, że 
będziemy w stanie pomóc, gdyby nadarzyła się taka potrzeba. Musicie być tego świadomi.

Na trasie znajduje się kilka bardzo krótkich odcinków, które uznajemy jako odcinki trudne 
technicznie lub niebezpieczne. Zostały one zaznaczone na trasie wykrzyknikami, które 
możecie zobaczyć wraz z ich opisami na naszym profilu Ride with GPS. Niektóre mogą 
wymagać pchania roweru (hike a bike) Nie oznacza to jednak, że reszta trasy jest prosta i w 
100% bezpieczna. Niektóre podjazdy i zjazdy ciągną się po stokach wysokich gór, droga 
nierzadko “agrafkuje” nad przepaściami, niektóre zjazdy są strome i wymagają 
umiejętności. Pamiętajcie też, że jesteśmy w lesie i nie jesteśmy tam sami. Mieszka tam 
sporo zwierząt, które pomimo, iż są z reguły bardzo przyjazne to nierzadko wybiegają na 
drogę. Uważajcie na siebie nawzajem. Prosimy Was o zachowanie szczególnej ostrożności i 
przedkładania swojego bezpieczeństwa ponad ryzyko i brawurę (zwłaszcza w nocy). 
Jak to mawiał Mike Hall: “It is only a bike ride”.

Pamiętajcie, że w razie jakiegokolwiek wypadku lub innego wydarzenia wymagającego 
interwencji służb ratunkowych etc, w pierwszej kolejności zadbajcie o swoje 
bezpieczeństwo, w drugiej kolejności poinformujcie nas o tym.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zdecydujecie, że musicie zrezygnować z wyścigu, napiszcie 
do nas wiadomość SMS na nasz numer wyścigowy: +48737861739, a przed zjechaniem z 
trasy, jeśli to możliwe, wyłączcie swój nadajnik GPS.

Pamiętajcie, aby pisać i pytać jeśli nie jesteście czegokolwiek pewni. 
Najleprzy sposób kontaktu z nami to nasz adres email: kontakt@gravelattack.pl 
(dodajcie go do listy kontaktów waszej skrzynki mailowej, 
aby nasze wiadomości nie trafiały do spamu)

Zapraszamy Was na nasze profile społecznościowe.

Oficjalny # imprezy to: #gravelattack
Dodawajcie go do swoich postów aby pojawiły się one na oficjalnej stronie śledzenia 
wyścigu na platformie Follow my Challenge!

e-mail: kontakt@gravelattack.pl
Facebook: https://www.facebook.com/gravelattackrace
Instagram: https://www.instagram.com/gravelattack
RIDEwithGPS: https://ridewithgps.com/events/153335-gravel-attack-2

Na trasie wyścigu znajdziecie punkty kontrolne obsadzone naszymi wolontariuszami: 

200KM - Punkt Kontrolny Twierdza Srebrna Góra (50.574928, 16.643464) 
                      Punkt działa 15 godzin od startu

400KM - Punkt Kontrolny Schronisko na Śnieżniku (50.207930, 16.832401)
                      Punkt działa 24 godziny od startu
                    
                      Punkt Kontrolny Twierdza Srebrna Góra (50.574928, 16.643464)
                       Punkt działa 52 godziny od startu

Wasza obecność na punktach kontrolnych jest obowiązkowa i będzie sprawdzana 
przez naszych wolontariuszy, którzy potwierdzą ten fakt na karcie przejazdu, którą 
każdy z Was otrzyma przed startem. 

Uwaga! Kochani, pamiętajcie, że punkty kontrolne to miejsca otwarte dla publiki 
oraz prywatne instytucje których właściciele zarabiają na życie na swoich gościach 
i odwiedzających.
Prosimy Was, zachowujcie się na nich z poszanowaniem ich własności oraz z 
poszanowaniem ich gości, którzy w tym czasie mogą przebywać zarówno w 
Schronisku na Śnieżniku, jak i na Twierdzy Srebrna Góra. Miejsca te nie są zamykane 
dla nas na potrzeby wyścigu, a my możemy tam być i organizować na nich punkty 
kontrolne tylko i wyłącznie dzięki dobrej woli właścicieli tych obiektów. 
Prosimy Was aby Wasze zachowanie nie zniszczyło wizerunku naszego wyścigu 
oraz Was jako uczestników Gravel Attack. Dbajcie o przestrzeń na tych obiektach, 
utrzymujcie porządek, nie przeszkadzajcie w ich codziennym funkcjonowaniu i 
korzystajcie z nich tak, jak byście byli codziennymi gośćmi, w żaden sposób nie 
uprzywilejowani do niczego nadzwyczajnego, bo akurat jedziecie wyścig. Tylko w 
ten sposób będziemy mieli w przyszłosci bezproblemowy dostęp do takich miejsc ja 
Twierdza Srebrna Góra czy Schronisko Na Śnieżniku. Bardzo Wam dziękujemy za 
zrozumienie!

 1. Rejestracja i uczestnictwo w wyścigu oznaczają akceptację regulaminu dostępnego na 
      naszej stronie internetowej www.gravelattack.pl 
2. Gravel Attack II to samowystarczalny wyścig kolarski, który w przeważającej części 
      prowadzi zawodników po trasach terenowych Kotliny Kłodzkiej i okolic.
3. Organizatorem Gravel Attack II są Paweł Puławski, Izabella Krawczyk i Mariusz Sobczak.
4. Gravel Attack II odbywa się na dwóch dystansach do wyboru 
      przez zawodników: 200 km lub 400 km.
5. Zwycięzca wyścigu dla każdego dystansu to osoba która jako pierwsza, pokona trasę
      wyścigu zgodnie z poniższym:
       - jadąc na rowerze napędzanym wyłącznie siłą własnych mięśni;
       - pokonując całą trasę zgodnie z wyznaczonym przez organizatora śladem GPX;
       - zachowując ogólnie przyjęte zasady samowystarczalności, czyli nie korzystając z żadnej 
          zaplanowanej lub nie, pomocy z zewnątrz i korzystając jedynie z ogólnodostępnych i 
          komercyjnych usług na trasie. Samowystarczalność oznacza również zakaz jazdy na kole, 
          zakaz pożyczania sprzętu na trasie i wspólnego naprawiania usterek oraz zakaz korzystania 
          z zaplanowanych wcześniej punktów przeładunkowych, żywieniowych itp. 
          Zawodnicy są zdani wyłącznie na siebie i swoje wyposażenie i umiejętności.
6. Start w wyścigu wiąże się z opłatą wpisową, zgodnie z obecnym cennikiem dostępnych w 
      momencie rejestracji, oraz z podpisaniem serii stosownych oświadczeń na temat 
      świadomego uczestnictwa w wyścigu.
7. Zawodnicy zostaną dopuszczeni do startu w wyścigu jeśli:
      - wypełnią odpowiednie formularze w czasie trwania zapisów
      - uregulują opłatę wpisową w terminie;
      - przedstawia do wglądu w dniu startu odpowiednie obowiązujące ubezpieczenie NNW i OC;
      - spełnią niezbędne zasady bezpieczeństwa czyli: wystartują w kasku, 
         zadbają o posiadanie sprawnego roweru, będą wyposażeni w oświetlenie oraz 
         elementy odblaskowe na odzieży lub rowerze.
8. Zawodnicy startując w Gravel Attack II są zobligowani do przestrzegania zasad 
      ruchu drogowego oraz do przestrzegania wszelkich innych restrykcji, zakazów i nakazów, 
      które mogą obowiązywać w danym miejscu trasy.

Poniżej przedstawiamy Wam informator do drugiej edycji GRAVEL ATTACK. 
Znajdziecie w nim sporo niezbędnych informacji na temat startu oraz przebiegu wyścigu. 
Jeśli go otrzymałaś/-eś, oznacza to, że jesteś na naszej liście startowej i szykujesz się 
na tę niecodzienną przygodę jaką jest start w wyjątkowo górskiej edycji naszego wyścigu!

Pamiętajciem w razie jakichkolwiek pytań, niepewności i nieporozumień, piszcie do nas, 
najlepiej na mail: kontakt@gravelattack.pl

A więc do rzeczy!

Oprócz standardowego wyścigu na obu dystansach (200 i 400 kilometrów) wspólnie z 
naszymi partnerami przygotowaliśmy dla Was trzy dodatkowe konkurencje w których 
możecie rywalizować o naprawdę spoko nagrody.

1/2 HULTAJA czyli rywalizacja na trasie 400 kilometrów o 50% zniżki na wymarzoną, 
customową ramę od naszych przyjaciół z HULTAJ BIKES.
Nagrodę zdobędzie ten zawodnik, który przy okazji pokonywania trasy wyścigu, zaliczy 
również trzy jedno-tysięczniki, pod których szczytami przejeżdżamy:

POSTAWNA -  1117 m n.p.m. (50.223333, 17.011667)
ŚNIEŻNIK - 1423 m n.p.m. (50.207004, 16.849226)
ORLICA - 1084 m n.p.m. (50.353186, 16.360719)

i zrobi sobie na nich zdjęcie ze swoim rowerem! Zdjęcia należy wysłać na nasz adres 
mailowy (kontakt@gravelattack.pl przed dotarciem na metę). Jeśli będzie Was więcej 
niż jedna osoba, wygrywa ten kto ukończy wyścig najszybciej. Trzeba być prawdziwym 
Hultajem, aby wykonać to zadanie, do czego gorąco Was zachęcamy. Niezapomniane 
przeżycia gwarantowane!

PREMIA GÓRSKA IMMOTION na obu dystansach, czyli nagroda finansowa od naszych 
ulubieńców z IMMOTION.PL. Za najszybsze zdobycie podjazdu na Punkt Kontrolny 
Twierdza Srebrna Góra przewidziana jest nagroda w wysokości 250 złotych. 
Wspólnie z tą super ekipą przygotowaliśmy specjalny segment, którego pokonanie 
będzie rejestrowane na specjalnej tabeli wyników dostępnej tutaj:
https://ridewithgps.com/events/153335-gravel-attack-2#seg-
ments/1254599-premia-gorska-immotion
UWAGA! Aby wziąć udział w tej konkurencji, musicie być zarejestrowani w naszym wy-
darzeniu i posiadać konto na platformie Ride with GPS. Możecie bardzo łatwo dołączyć 
klikając w poniższy link:
https://ridewithgps.com/auto_approve/Event/153335/OoS0ZwVfdIg01pPb

Wasz przejazd możecie nagrać za pomocą jakiegokolwiek urządzenia lub platformy 
typu Garmin, Strava etc. Aby jednak znaleźć się na liście wyników, Wasz przejazd musi 
zostać również zapisany jako publiczny na Waszym koncie Ride with GPS. Piszcie, jeśli 
potrzebujecie pomocy!

KOG / QOG powoli staje się to tradycją, że na naszym wyścigu rywalizuje się również o 
tytuł KING and QUEEN OF GRAVEL!!! Specjalnie na tę okazję, na trasie 400 km 
stworzyliśmy 12 odcinków specjalnych (segmentów), których pokonanie będzie 
rejestrowane w specjalnej tabeli wyników na naszym profilu Ride with GPS. 
Ten zawodnik i ta zawodniczka, którzy pokonają wszystkie segmenty w najkrótszym 
czasie, otrzymają fantastyczne wyścigowe Jersey które przygotowaliśmy dla Was 
wspólnie z naszymi przyjaciółmi z EQUES.

Wszystkie segmenty są dostępne tutaj:
https://ridewithgps.com/events/153335-gravel-attack-2/leaderboard
więc przestudiujcie je dokładnie i przygotujcie się na mocne kręcenie we właściwych 
miejscach trasy, jeśli ta kategoria bardzo Was interesuje.

UWAGA! UWAGA! Aby wziąć udział w tej konkurencji, musicie być zarejestrowani w 
naszym wydarzeniu i posiadać konto na platformie Ride with GPS. Możecie bardzo 
łatwo dołączyć klikając w poniższy link:
https://ridewithgps.com/auto_approve/Event/153335/OoS0ZwVfdIg01pPb


