
TRASA

ZASADY

HARMONOGRAM

UWAGA!

Dokładny ślad trasy wyścigu zostanie podany do wiadomości na kilka dni przed startem. 
Celem takiego rozwiązania jest zminimalizowanie możliwości objazdu i przygotowania 
się do wyścigu przez zawodników lokalnych dla Wrocławia, a tym samym wyrównanie
szans dla zawodników  przyjeżdżających na wyścig z daleka. 
Na teraz napiszemy tylko, że całość to około 150 kilometrów ciągłej akcji, różnorodności, 
emocji i miejsc wartych zobaczenia. Trzecia trasa Gravel Attack to lokalne szutrowe 
autostrady w Lasach Grędzińskich, obiekty hydrotechniczne, których pod Wrocławiem 
nie mało, to charakterystyczne wąwozy lessowe, których pokonywanie przynosi 
powiew świeżości, to niezastąpione Wzgórza Trzebnickie takie jak Zaczarowane Wzgórza, 
Kozie Czuby i słynny już Grzybek, które zaskoczą nie jedną mocną nogę. 
Limit czasowy na pokonanie trasy to aż 13 godzin, więc Ci z Was, żądni powolnych 
widoków, leśnych przystanków czy selfików z trasy o zachodzie słońca, 
spokojnie będą mogli spełnić swoje Gravel Attackowe marzenia.

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.

SOBOTA 16.07

6:30 - 8:30  Otwarcie biura zawodów i rejestracja zawodników, 
wydawanie pakietów startowych, wydanie nadajników.

7:30 - 8:30 Otwarcie depozytu

9:00 - 10:15  START GRUPOWY

 

NIEDZIELA  17.07

10:00 -  12:30 Poranne chillowanie z kawą od MAŁA CZARNA

11:00  Gravelowy coffee ride po okolicznych szutrach (powooooli) :)

14:30 -  15:30 WRO WELO CRIT / WYŚCIG GRAVELI NA TORZE!!!

Rejestracja odbywać się będzie w blokach czasowych przyporządkowanych 
dla zawodników wg ich numerów startowych. Prosimy, aby zawodnicy pojawili się
 na rejestrację w wyznaczonym dla siebie przedziale czasowym.
 
UWAGA! 
Nie możemy zagwarantować, że będziemy w stanie obsłużyć zawodników 
poza wyznaczonym dla nich przedziale czasowym. 
Zawodnicy którzy nie przejdą rejestracji nie będą dopuszczeni do startu w wyścigu.

NUMERY 1 - 80 / 6:30 - 7:30
NUMERY 81 - 160 / 7:00 - 8:00
NUMERY 161 - 260 / 7:30 - 8:30

Rejestracja zawodników, wydawanie pakietów startowych i nadajników, 
podpisanie dokumentów, odprawa techniczna, kontrola techniczna roweru odbędą się 
w Biurze Zawodów na Wrocławskim Torze Kolarskim 
(Welodrom im. Wernera Józefa Grundmanna)
ul. Żmigrodzka 243, 51-129 Wrocław
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)

Na starcie wyścigu w biurze zawodów, będzie dostępne do Waszej dyspozycji 
bezpieczne pomieszczenie na tzw. depozyt rzeczy prywatnych.

W niedzielny poranek zapraszamy Was na Tor Wyścigowy Niskie Łąki we Wrocławiu, 
Na Niskich Łąkach 4, 50-438 Wrocław. 
Zaserwujemy pyszną kawkę i wspólny rozjazd (krótka, chillowa runda wałami 
w okolicach Wrocławia). 
Po group ride wracamy na tor Niskie Łąki, gdzie odbędzie się kryterium na rowerach 
wszelakich: szosy, ostre koła, gravele oraz inne atrakcje! 
Także zachęcamy, abyście zostali we Wrocławiu na jeden dzień dłużej. 
Zapraszamy na niedzielny chill out na trawie oraz udział w kryterium! 
Link do pełnego wydarzenia kryterium: https://fb.me/e/2mqzUbOjR

W ramach pakietu startowego, możecie bezpłatnie wystartować w gravelowym 
kryterium  czyli… SZUTERIUM. 
Formularz do zapisów tutaj: https://forms.gle/bBKGJMEP3GVtHcQp6

Poniżej planowany harmonogram naszych niedzielnych działań:

ATRAKCJE DODATKOWE NA STARCIE:

W biurze zawodów odbędzie się też cała papierologia, wydanie nadajników
 oraz sprawdzenie stanu technicznego rowerów. Będzie z nami ekipa z serwisu 
rowerowego Hultaj Serwis z podstawowymi  narzędziami.

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

Nasz przyjaciółka Goha ze SPINA.FIZJO przygotuje dla Was w dniu rejestracji rozgrzewkę 
przed startem, będzie też możliwość indywidualnych konsultacji, aby dowiedzieć się 
jak przejechać GRAVEL ATTACK bez bólu! 

Do Waszej dyspozycji będzie zaplecze sanitarne 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) oraz produkty Morgan Blue, aby zadbać 
o odpowiedni stan Waszych rowerków.

Nasz ukochany partner BIKE RS będzie miał na starcie stoisko, na którym będziecie 
mieli okazję zapoznać się bliżej z produktami od Chamois Butt'r, Restrap czy Knog. 
Zapraszamy gorąco do wizyty, bo to mega pozytywna ekipa jest!

NA MECIE

Każdy z Was po przyjeździe na metę, otrzyma od nas gorący uścisk/przytulas pełen 
gratulacji i radości, regeneracyjny napój bogów oraz ciepłe vegańskie danie. 
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!

Start odbywał się będzie w dziesięcioosobowych grupach co trzy minuty, 
zgodnie z poniższym harmonogramem startowym:

09:00 1 - 10
09:03 11 - 20
09:06 21 - 30
09:09 31 - 40
09:12 41 - 50
09:15 51 - 60
09:18 61 - 70
09:21 71 - 80
09:24 81 - 90
09:27 91 - 100
09:30 101 - 110
09:33 111 - 120
09:36 121 - 130
09:39 131 - 140
09:42 141 - 150
09:45 151 - 160
09:48 161 - 170
09:51 171 - 180
09:54 181 - 190
09:57 191 - 200
10:00 201 - 210
10:03 211 - 220
10:06 221 - 230
10:09 231 - 240
10:12 241 - 250
10:15 251 - 260

Start odbędzie się z płyty głównej toru kolarskiego. Każda grupa wykona honorową 
rundę po torze kolarskim po czym opuści płytę zgodnie z wyznaczoną trasą wyścigu.
Numery startowe zostaną przydzielone losowo konkretnym zawodnikom. 
Kompletna lista startowa z przydzielonymi numerami startowymi zostanie podana 
do wiadomości publicznej najpóźniej dnia 09.07.2022.

 

KONKURENCJE DODATKOWE

PODCZAS WYŚCIGU

CO JESZCZE?

Pamiętajcie, Gravel Attack to wyścig gravelowy, który 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 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 wprawdzie 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. Pamiętajcie też, że często 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 b
ezpieczeństwa ponad ryzyko i brawurę. Jak to mawiał Mike Hall: “It is only a bike ride”.

Pamiętajcie, że w razie jakiegokolwiek wypadku lub innego wydarzenia wymagającego
i nterwencji służb ratunkowych etc, w pierwszej kolejności zadbajcie o swoje 
bezpieczeństwo i poinformujcie o potrzebie pomocy odpowiednie służby,
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. 
Najlepszy 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!
Chętnie będziemy śledzić i udostępniać na naszych social mediach Wasze przygody 
i relacje z wyścigu, także zachęcamy do oznaczania naszych profili w instastories,
 relacjach i   i postach!

e-mail: kontakt@gravelattack.pl
Facebook: https://www.facebook.com/gravelattackrace
Instagram: https://www.instagram.com/gravelattack
RIDEwithGPS: https://ridewithgps.com/events/185159-gravel-attack-3#

                      
                    

A więc do rzeczy!

1.

2.

3. 
4.
5.

 Rejestracja i uczestnictwo w wyścigu oznaczają akceptację regulaminu dostępnego 
na naszej stronie internetowej www.gravelattack.pl
 Gravel Attack III to samowystarczalny wyścig kolarski, który w przeważającej części 
prowadzi zawodników po trasach terenowych położonych na północ od Wrocławia.
Organizatorem Gravel Attack III są Paweł Puławski, Izabella Krawczyk i Mariusz Sobczak.
 Gravel Attack III odbywa się na jednym dystansie 150 km.
 Zwycięzca wyścigu 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.
 Start w wyścigu wiąże się z opłatą wpisową, zgodnie z obecnym cennikiem dostępnym 
w momencie rejestracji, oraz z podpisaniem serii stosownych oświadczeń 
na temat świadomego uczestnictwa w wyścigu.
 Zawodnicy zostaną dopuszczeni do startu w wyścigu jeśli:
 - wypełnią odpowiednie formularze w czasie trwania rejestracji;
 - uregulują opłatę wpisową w terminie;
 - przedstawią 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.
 Zawodnicy startując w Gravel Attack III są zobligowani do przestrzegania zasad ruchu 
drogowego oraz do przestrzegania wszelkich innych restrykcji, zakazów i nakazów, 
które mogą obowiązywać w danym miejscu trasy.

6.

7.

8.

Poniżej przedstawiamy Wam informator do trzeciej 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 tej około Wrocławskiej edycji wyścigu!

Tegoroczna edycja organizowana jest w partnerstwie z ekipą 
z Wrocławskiego Welodromu im. Wernera Józefa Grundmanna (WROWELO). 
Jeśli chcecie poznać szczegóły wydarzeń które będą przeplatały się między sobą 
w tym samym czasie,  Zapraszamy na stronę wydarzenia na FB: 
https://www.facebook.com/events/359431492705637

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

Oprócz standardowego wyścigu wspólnie z naszymi partnerami przygotowaliśmy 
dla Was dodatkową, kultową już konkurencję czyli KOG / QOG.

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 stworzyliśmy 8 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 nagrody specjalne, 
które przygotowaliśmy dla Was wspólnie z naszymi przyjaciółmi z RESTRAP
Wszystkie segmenty będą dostępne dla Was w dniu opublikowania trasy GA3.

UWAGA! Aby dołączyć do rywalizacji w tej konkurencji należy zarejestrować się 
w naszym wydarzeniu na naszym profilu Ride with GPS. 
Wszystkie szczegóły znajdziecie pod linkiem, więc jeśli chcecie rywalizować 
po KOG lub QOG, nie zwlekajcie,tylko klikajcie w ten link:
https://ridewithgps.com/auto_approve/Event/185159/unTr925NkroPEYSh
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1.  BIURO ZAWODÓW, 
 START/META - WELODROM
 
2.  SUGEROWANY PARKING -    
 CENTRUM HANDLOWE MARINO


