


Zawody Garmin Gravel Race w samym sercu Gór Izerskich to propozycja dla
wszystkich spragnionych kolarskich wyzwań w pięknych okolicznościach
przyrody. Tajemnicze Góry Izerskie mają do zaoferowania wszystko co jest
niezbędne do przeżycia znakomitej sportowej przygody.

Zawody Garmin Gravel Race odbędą się 10 października 2021, a start i meta
wyścigu zlokalizowane będą w Świeradowie-Zdroju. 

Na amatorów wyścigów w terenie przygotowaliśmy dwa dystanse: Adventure
ok. 30 km oraz Expedition ok. 65 km. 

Wyścig zostanie przeprowadzony po wytyczonych trasach prowadzących przez
Góry Izerskie



Piątek, 08.10.2021 r.
19:00 odprawa techniczna online na oficjalnym profilu FB Garmin Gravel Race
(wszystkie dystanse)

Niedziela, 10.10.2021 r.
07:30-15:30 godziny otwarcia EXPO
07:30-09:00 wydawanie pakietów startowych dla wszystkich dystansów (w
punkcie informacyjnym)
08:15 oficjalne otwarcie imprezy
08:30 start dystansu EXPEDITION ok. 65 km
08:35 start dystansu EXPEDITION Trip ok. 65 km (dla zawodników startujących
na innych rowerach, niż rower typu Gravel)
10:15 start dystansu ADVENTURE ok. 30 km
10:20 start dystansu ADVENTURE Trip ok. 30 km (dla zawodników startujących
na innych rowerach, niż rower typu Gravel)
15:00 zamknięcie tras wszystkich dystansów
15:00 ceremonia dekoracji – Garmin Gravel Race Izery dystans EXPEDITION
oraz dystans ADVENTURE
15:30 zakończenie imprezy

Program może ulec zmianie!

 

Program zawodów

Garmin Gravel Race 
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Leśny Kompleks Promocyjny „Sudety Zachodnie” został utworzony 14 października
2004 roku, jako pierwszy na Dolnym Śląsku i w Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych we Wrocławiu. 
Obejmuje swoim zasięgiem całe Góry Izerskie oraz zachodnią część Karkonoszy. Jest
jednym z najmniejszych (22 866 ha ), ale z niepowtarzalnymi w skali Europy walorami
przyrodniczymi. Obejmuje lasy górskie Nadleśnictwa Szklarska Poręba i Świeradów
(Obręb Świeradów ).

Dodatkową atrakcję LKP Sudety Zachodnie stanowi bezpośrednie sąsiedztwo czeskiej części Gór
Izerskich i bliskość granicy z Niemcami. Polskie Góry Izerskie są najbardziej wysuniętą na zachód
częścią Sudetów. Jeszcze w XVIII wieku zaliczano je do Karkonoszy. Swoją nazwę zawdzięczają
transgranicznej rzece, Izerze (czyli po prostu „jezioro” - „mokradło”). Bierze ona swój początek w dwóch
potokach wypływających  z południowych zboczy Smreka (1122 m n.p.m.) oraz Stogu Izerskiego
(1107 m n.p.m.) i jest prawym dopływem Łaby.

Zajmujące powierzchnię blisko 380 km2 polskie Góry Izerskie to prawie równoległe
dwa masywy górskie: Wysoki Grzbiet, z najwyższą, liczącą 1126 m n.p.m. Wysoką
Kopą i Grzbiet Kamienicki z kulminacją Kamienicy, o wysokości 973 m. Po stronie
Izery rozciągają się na obszarze ponad 600 km2. Góry Izerskie podzielone są nie
tylko granicą państwa. Czeska część zbudowana jest z młodszych granitów, a polską
niemalże w całości tworzą sędziwe, popękane skały metamorficzne, głównie gnejsy,
łupki i granitognejsy liczące około 450 milionów lat bogate w liczne minerały. 

Od średniowiecza Góry Izerskie były penetrowane przez poszukiwaczy skarbów.
Walończycy (poszukiwacze skarbów) najbardziej upodobali sobie Halę Izerską, gdzie
znajdywali rubiny, szafiry, agaty, złoto i czarny izeryn (tytanian żelaza FeTiO3). Okazy
ametystów i kryształów górskich znajdują się do dziś w kopalni odkrywkowej
„Stanisław”. 
Jest to największa w Europie żyła czystego kwarcu długości 7 km i szerokości 300 m. 
 Od wieków na zboczach Grzbietu Kamienickiego wydobywano rudy cyny i kobaltu.
Wiadomo też, iż wnętrze gór kryje rozproszone złoża rud uranu.   Z geologiczną
budową i historią tych gór wiąże się występowanie jeszcze jednego bogactwa: wód
mineralnych w okolicach Świeradowa Zdroju.

Leśny Kompleks Promocyjny „Sudety Zachodnie”



WAŻNE INFORMACJE

BIURO ZAWODÓW
W zawodach Garmin Gravel Race Izery nie będzie klasycznego Biura Zawodów,
w którym będzie można odebrać pakiet, czy zapisać się na zawody. Rejestracja
przeprowadzona będzie przez system startlist.pl, a przygotowane pakiety
startowe będą do pobrania przez zawodników w punkcie informacyjnym.

Pakiet startowy odebrać można wyłącznie osobiście w godzinach
wskazanych w Regulaminie. 

Zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości ze zdjęciem
oraz podpisaną kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej
woli. 
Kartę zawodnika  będzie można pobrać przed zawodami po
zalogowaniu się na swoje konto w systemie zapisów na
www.startl ist.pl w zakładce „MÓJ PROFIL”. 

WAŻNE! Zawodnik bez wydrukowanej karty zawodnika nie będzie dopuszczony
do startu.

Osoby niepełnoletnie startujące na dystansie ADVENTURE oraz ADVENTURE
Trip mają obowiązek przedłożyć podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna
prawnego na udział w Garmin Gravel Race Izery. 

ODBIÓR PAKIETÓW
Odbiór pakietów startowych na zawody Garmin Gravel Race Izery odbędzie się
w niedzielę, 10.10.2021 r. w godzinach 07:30-09:00.

PUNKT INFORMACYJNY
Punkt informacyjny znajdować się będzie w restauracji na terenie ośrodka
Ski&Sun Świeradów Zdrój, ul. Źródlana 7, 59-850 Świeradów Zdrój.

http://www.startlist.pl/
http://www.startlist.pl/


DEPOZYT
Depozyt dla zawodników będzie mieścił się w okolicach ośrodka
Ski&Sun Świeradów Zdrój, Ul. Źródlana 7 w miejscu oznaczonym
napisem „depozyt”. Będzie on czynny w dniu zawodów. 

Otwarcie depozytu nastąpi godzinę przed startem, a jego zamknięcie w
czasie rozpoczęcia dekoracji. Torby na depozyt będzie można dostać w
punkcie depozytowym. Depozyt wydawany będzie na podstawie
okazanego numeru startowego.

numer startowy z chipem, który przechodzi na własność zawodnika,
profesjonalny pomiar czasu,
profesjonalnie oznaczoną trasę,
profesjonalne zabezpieczenie medyczne,
ubezpieczenie NNW,
punkty odżywiania na trasie,
medal za ukończenie zawodów.

PAKIET STARTOWY
W ramach pakietu startowego uczestnicy otrzymają:

PARKING
Parking zawodów znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka
Ski&Sun przy ul. Strażackiej (lokalizacja - mapka). Parking jest płatny - 20
zł na dobę. UWAGA: Pozostawianie aut w miejscach, w których
obowiązuje zakaz parkowania może skutkować mandatami
wystawianymi przez Straż Miejską.

UTRUDNIENIA W RUCHU
W związku z organizacją imprezy sportowej Garmin Gravel Race Izery
2021, w dniu 10.10.2021 r., wystąpią chwilowe utrudnienia w ruchu
drogowym na ul. Strażackiej w Świeradowie Zdrój. W godzinach  08:25-
08:45 oraz 10:10-10:30 ruch na ww. ulicy, na wysokości ośrodka
Ski&Sun Świeradów Zdrój zostanie chwilowo wstrzymany.

https://goo.gl/maps/QDLwhRiXD4GQqbYH8


ZASADY OBOWIĄZUJĄCE 
NA CAŁEJ TRASIE ZAWODÓW 

Trasa zwodów Garmin Gravel Race przebiega po terenach
znajdujących się w obszarze Natura 2000 i prowadzi przez
Nadleśnictwo Świeradów - w tym przez rezerwat przyrody
„Torfowiska Doliny Izery” oraz Nadleśnictwo Szklarska Poręba. 

W związku z tym, wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są
do przestrzegania zasad panujących na tym terenie tj.:
- przestrzegania ograniczeń w użytkowaniu gruntów leśnych,
wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
w tym w szczególności ustawy o lasach, ustawy o ochronie
przyrody praz ustawy o ochronie przeciwpożarowej;
- bezwzględnego zakazu używania na trasie zawodów otwartego
ognia oraz przedmiotów łatwopalnych;
- bezwzględnego utrzymanie czystości i zakazu zanieczyszczania
terenu;
- zakazu poruszania się poza wyznaczonymi trasami;
- zakazu zakłócania ciszy, a w szczególności zakazie używania na
trasie zawodów gwizdków, armatek hukowych lub innych
przedmiotów lub instrumentów powodujących hałas.

Uczestnikom zawodów łamiącym powyższe zasady, zgodnie 
z Regulaminem zawodów, grozi dyskwalifikacja.



START HONOROWY                                         START OSTRY

Przejazd ok. 200 m z parkingu
Ski and Sun Świeradów Zdrój.

Start Ostry z ul. Strażackiej.

PROCEDURA
Pierwszy sygnał startera oznacza, że zawodnicy ruszają spokojnie
utrzymując tempo pojazdu technicznego (ok. 20-25km/h).  Żaden
zawodnik nie może przekroczyć linii tyłu pojazdu technicznego,
co będzie weryfikowane przez sędziego startera znajdującego się
w pojeździe technicznym. 

Wyścig i włączenie pomiaru czasu nastąpi na drugi sygnał
startera z ul. Strażackiej spod bramy i z wyznaczonej linii startu.
Pojazd techniczny przyspieszy przekraczając linię startu ostrego,
umożliwiając bezpieczne rozpoczęcie rywalizacji. 
WAŻNE  -  zawodnicy  wa lczący  o  czołowe lokaty  proszen i
są  o  ustawian ie  s ię  na  cze le  wyśc igu .  

NUMER ALARMOWY
Koniecznie przed startem zapisz  numer do biura zawodów: 793 794 552

STREFA STARTU



BRAK KLASYCZNEGO BIURA
ZAWODÓW 
Rejestracja odbywa się wyłącznie przez
system www.startlist.pl, a przygotowane
pakiety startowe będą czekały na
zawodników w punkcie informacyjnym.

BEZPIECZEŃSTWO ZAWODÓW
Sugerujemy, aby na terenie miasteczka
zawodów używać maseczek zakrywających
usta oraz nos. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

DEZYNFEKCJA TERENU ZAWODÓW
Wszystkie miejsca począwszy od startu,
strefy pakietów, czy innych punktów
gromadzenia się zawodników będą
dezynfekowane.

START Z ZACHOWANIEM
DYSTANSU SPOŁECZNEGO
Zawodnicy zobowiązani są do
zachowania bezpiecznych odległości
podczas startu, jak i w miejscach
gromadzeń zawodników (np. na punktach
żywieniowych).



TRASA ZAWODÓW



DYSTANSE

Dystans EXPEDITION – ok. 65 km (1 pętla):
dla zawodników startujących na rowerach typu gravel spełniających warunki:
opony o szerokości do 45 mm, koła wielkości 27,5 cali lub 28 cali, kierownica
typu „baranek”,

Dystans EXPEDITION Trip – ok. 65 km (1 pętla):
dla zawodników startujących na innych rowerach niż rowery typu gravel.

Dystans ADVENTURE – ok. 30 km (1 pętla):
dla zawodników startujących na rowerach typu gravel spełniających warunki:
opony o szerokości do 45 mm, koła wielkości 27,5 cali lub 28 cali, kierownica
typu „baranek”,

Dystans ADVENTURE Trip – ok. 30 km (1 pętla):
dla zawodników startujących na innych rowerach niż rowery typu gravel.

LIMIT CZASU UKOŃCZENIA ZAWODÓW
6,5 h na dystansie EXPEDITION i EXPEDITION Trip i 4 h na dystansie
ADVENTURE i ADVENTURE Trip.

- Wyścig odbędzie się w głównej mierze po ścieżkach leśnych, na których
odbywać się będzie normalny, nieograniczony ruch turystyczny. Zawodnicy
zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności.
- Część trasy przebiegać będzie przez drogi publiczne. Zawodnicy zobowiązani
są do stosowania się do przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz do
zachowania szczególnej ostrożności. 
- Każdy uczestnik zobowiązany jest do jazdy w kasku rowerowym.
- Na trasie zlokalizowane będą sędziowskie punkty kontrolne. Ominięcie
któregokolwiek punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
- Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania
powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej będącej na trasie
wyścigu lub w Punkcie Informacyjnym pod rygorem poniesienia kosztów akcji
poszukiwawczej.



 PUNKTY ŻYWIENIOWE

ADVENTURE
PUNKT 1 / 11,5 KM / POLANA IZERASKA - woda, cola, banany,
kabanosy, czekolada, żelki, ciastka.
PUNKT 2 / 23,4 KM / DROGA SUDECKA - woda, cola, banany, bułka
z dżemem, bułka z pasztetem, słone przekąski, czakolada, żelki
* W celu przelania napojów, każdy zawodnik ma obowiązek posiadania
własnego bidonu lub kubka. Na punktach nie będą przekazywane butelki
lub kubki z napojami. Punkty odżywiania będą punktami
samoobsługowymi.

PUNKT ZA METĄ - woda, cola, banany, zupa

EXPEDITION
PUNKT 1 / 11,5 KM / POLANA IZERSKA - woda, cola, banany,
kabanosy, czekolada, żelki, ciastka.
PUNKT 2 / 35,3 KM / JAKUSZYCE - woda, banany, bułka z dżemem,
bułka z pasztetem, słone przekąski, zupa.
PUNKT 3 / 60,4 KM / DROGA SUDECKA - woda, cola, banany, bułka
z dżemem, bułka z pasztetem, słone przekąski, czekolada, żelki
* W celu przelania napojów, każdy zawodnik ma obowiązek posiadania
własnego bidonu lub kubka. Na punktach nie będą przekazywane butelki
lub kubki z napojami. Punkty odżywiania będą punktami
samoobsługowymi.

PUNKT ZA METĄ - woda, cola, banany, zupa.



WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W czasie trwania zawodów każdy z uczestników powinien posiadać
przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które może być skontrolowane
przez organizatora. Brak jakiegokolwiek elementu wyposażenia
obowiązkowego będzie skutkować dyskwalifikacją.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE NA DYSTANSACH
 EXPEDITION/ EXPEDITION Trip/ ADVENTURE/ ADVENTURE Trip:
– numer startowy otrzymany od organizatora;
– ważny dowód osobisty lub paszport;
– folia NRC;
– bidon, kubek lub bukłak;
– telefon komórkowy z naładowaną baterią, która wytrzyma kilka
godzin (zalecamy wpisanie numeru kontaktowego do organizatora oraz
do GOPR);
– dzwonek rowerowy;
– gotówka minimum 50 zł.

Na wszystkich dystansach Garmin Gravel Race Izery zaleca się
posiadanie urządzenia umożliwiającego nawigację satelitarną wraz ze
śladem trasy pobranym z oficjalnej strony imprezy.

Garmin Gravel Race 
IZERY 10 października 2021



KARY I DYSKWALIFIKACJE

Kary będą egzekwowane przez sędziów rozstawionych na trasie
zawodów. 
Zawodnikom nie przysługuje odwołanie się od kary lub
dyskwalifikacji. 

Wobec uczestników łamiących zasady Regulaminu Zawodów
i obowiązujące zasady bezpieczeństwa Komisja Sędziowska
może zasądzić:
– upomnienie,
– karę czasową,
– dyskwalifikację.

ZAWODNIK MOŻE ZOSTAĆ UKARANY ZA: 
jazdę bez kasku, jazdę w słuchawkach podczas wyścigu, ominięcie
punktu kontrolnego, łamanie zasad ruchu drogowego, śmiecenie poza
punktem odświeżania, nieposzanowanie środowiska naturalnego,
nieprzestrzeganie zasady „fair play” oraz inne zachowania uznane przez
sędziego zawodów jako przewinienia.



GOSPODARZ    ORGANIZATOR

SPONSOR  

SPONSOR TYTULARNY 

PARTNERZY CYKLU    

Nadleśnictwo Świeradów Nadleśnictwo Szklarska Poręba

https://swieradow.wroclaw.lasy.gov.pl/witamy
https://swieradow.wroclaw.lasy.gov.pl/witamy

