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Suwalskie Tropy Race, 24-27 lipca 2021 r., Folwark Hutta  

Komunikat techniczny 
 

 

MIEJSCE I BAZA RAJDU: Folwark Hutta nad Jez. Koleśne (k. Suwałk) 

https://www.google.com/maps/place/Folwark+Hutta/@54.1039462,23.0184389,15z/data=!4m8!3m7!1s0x46e0fda1f9b0753b:0x
933d2f857553c1e!5m2!4m1!1i2!8m2!3d54.1039462!4d23.0184389  

 

PROGRAM RAJDU:  

Piątek, 23 lipca 2021 

• od 18.00 do 23.00 - przyjmowanie uczestników w bazie rajdu, rejestracja 

• od 20.00 – ognisko integracyjne  

Sobota, 24 lipca 2021 

• 6.00 – 6.30 – rejestracja i wydawanie trackerów (prosimy o pojawienie się w bazie bliżej 6.00)  

• 6.45 – odprawa techniczna  

• 7.00 – wspólny start trasy STR200 i STR500 

• Ok. 18.00 - dekoracja podium trasy STR200 – po pojawieniu się pierwszej trójki na mecie 

Niedziela, 25 lipca 2021 

• Dekoracja podium trasy STR500 – po pojawieniu się pierwszej trójki na mecie 

Poniedziałek 26 lipca 2021 

• 19.00 – limit trasy STR200  

Wtorek 27 lipca 2021 

• 7.00 – limit trasy STR500  

 

BAZA ZAWODÓW  

1. Organizator zapewnia w bazie rajdu: 

• wrzątek do celów spożywczych oraz kawę i herbatę, przekąski 

• toalety i prysznice (kabiny przenośne), 

• ciepły posiłek na mecie, wydawany w trybie non-stop,  

• punkt mycia rowerów. 

2. Osoby, które zarezerwowały miejsca noclegowe na terenie ośrodka, mogą parkować swoje auta na oficjalnym parkingu 
obiektu. Osoby przybywające na start samochodami, będą mogły zaparkować w miejscu wyznaczonym na potrzeby rajdu 
zaznaczonym na poniższej mapie. Prosimy nie parkować samochodów wzdłuż drogi dojazdowej do ośrodka. 

3. Na terenie bazy zawodów możliwe jest rozbicie namiotów (za opłatą wnoszoną bezpośrednio w obiekcie). Miejsca na namioty 
zostały wskazane na poniższej mapie.  

https://www.google.com/maps/place/Folwark+Hutta/@54.1039462,23.0184389,15z/data=!4m8!3m7!1s0x46e0fda1f9b0753b:0x933d2f857553c1e!5m2!4m1!1i2!8m2!3d54.1039462!4d23.0184389
https://www.google.com/maps/place/Folwark+Hutta/@54.1039462,23.0184389,15z/data=!4m8!3m7!1s0x46e0fda1f9b0753b:0x933d2f857553c1e!5m2!4m1!1i2!8m2!3d54.1039462!4d23.0184389
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PRZED STARTEM 

1. Zalecamy odbiór pakietu startowego w piątek 23.07. (pozwoli to Wam dłużej pospać w sobotę:). W przypadku pojawienia 
się w bazie dopiero w sobotę 24.07., prosimy o przybycie w okolicy godz. 6.00. Prosimy o zachowanie bezpiecznych 
odstępów w biurze zawodów. 

2. W pakiecie startowym zawodnik otrzymuje numer startowy, zipy (trytytki), chustę kominową oraz upominki od sponsorów. 

3. Przed wydaniem pakietu startowego uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia wydrukowanego i podpisanego przez 
siebie oświadczenia o: 

• uczestnictwie w zawodach na własną odpowiedzialność, 

• klauzuli informacyjnej (zasady przetwarzania danych osobowych i zgody na ich przetwarzanie), 

• zgody na wykorzystanie wizerunku (zdjęcia z zawodów), 

• zobowiązaniu do zwrotu trackera po ukończeniu zawodów lub jego odesłania pod wskazany adres, w określonym 
terminie 

Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.  

4. Prosimy o zamontowanie numeru startowego w widocznym miejscu na rowerze lub na sobie       – usprawni to sczytywanie 
z niego kodu kreskowego na mecie (w celu dokładnego pomiaru czasu).  

5. Trackery (wielkości pudełka do zapałek) wydawane będą w biurze zawodów w sobotę 24.07. od godz. 6.00 do ręki. 
Urządzenia będą już włączone i gotowe do zabrania na trasę. Zawodnik sam decyduje o sposobie/ miejscu przewozu 
trackera (zalecana szczelna torba, zapinana kieszeń). 

6. Większość urządzeń powinna wytrzymać na baterii całość wyścigu jednak w losowych przypadkach może dojść do 
rozładowania baterii w trackerze. Poprawnie działający tracker będzie co jakiś czas mrugać diodami. Jeśli dioda „bateria” 
świeci się cały czas, to znaczy, że bateria jest bliska rozładowania. Jeśli żadna z diod nie świeci, oznacza to, że urządzenie się 
rozładowało. W takiej sytuacji należy doładować urządzenie za pomocą power banka. Zawodnicy z trasy STR500 otrzymają 
wraz z trackerem kabelek USB – mini USB do ładowania (ale bez power banka - ten trzeba wziąć ze sobą). 

7. UWAGA: Tracker służy jedynie do śledzenia zawodnika na trasie, nawigacja na jego podstawie nie jest możliwa.  

8. Ostateczna wersja pliku .gpx z aktualnym śladem trasy udostępniona jest na stronie zawodów www.suwalskietropy.pl.  

Baza zawodów 
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9. Zawodnik sam wgrywa plik do urządzenia GPS/ telefonu, który będzie służył mu do nawigacji na trasie (do nawigacji w 
telefonie możecie skorzystać z różnych aplikacji takich jak np. Locus, Mapy.cz, GPX Viewer). Pamiętajcie o przetestowaniu 
urządzenia przed startem, a także o tym, że mają one  – szczególnie telefon – ograniczoną wydajność. Dlatego na trasę 
weźcie ze sobą power bank (w przypadku długiej trasy i korzystania z telefonu to nawet ze dwa) i kabelek do ładowania 
urządzenia/telefonu. 

 

NA TRASIE:  

1. Start i meta obu tras znajdują się na terenie bazy zawodów w Folwarku Hutta.  

2. Start jest jednoczesny, wszyscy zawodnicy obu tras wyruszają razem o godz. 7.00.  

3. Trasy przecinają drogi o większym natężeniu ruchu: drogi krajowe: DK8, DK16, DK65 oraz drogi wojewódzkie; DW651, DW653, 
DW662, DW655, DW652. Zdarza się, że konieczne jest pokonanie ok. 200 – 400 m odcinków tych dróg. Prosimy w tych 
miejscach zachować szczególną ostrożność. 

4. Trasa przechodzi przez teren Wigierskiego Parku Narodowego. Wstęp do parku dla każdego zawodnika został opłacony przez 
Organizatora. W przypadku kontroli przez straż parku, należy przekazać, że jest się uczestnikiem Suwalskie Tropy Race, a w 
razie ewentualnych problemów odesłać z pytaniami do nas.  

5. Specyfiką suwalskiej zabudowy jest to, że budynki w obrębie jednego gospodarstwa stoją często po obu stronach publicznych 
dróg. Może to sprawiać wrażenie jak byście wjeżdżali w środek gospodarstwa na teren prywatny. Niech Was to nie zrazi  - w 
rzeczywistości przejazd taką drogą jest dozwolony. 

6. Trasy poprowadzone są w większości z dala od większych siedzib ludzkich. Na trasie znajduje się niewiele sklepów, barów, 
stacji benzynowych. Polecamy zabrać odpowiednie ilości jedzenia i picia, jak również wskazana jest wcześniejsza 
szczegółowa analiza trasy, w celu zaplanowania ewentualnych miejsc zaprowiantowania.  

7. Zalecane wyposażenie: sprzęt do naprawy roweru, oświetlenie roweru i czołówka, sprzęt do nawigacji, power bank + kabelek, 
krem UV, podstawowa apteczka, folia NRC, dokumenty, pieniądze, odzież, jedzenie i picie. 

8. Wyścig odbywa się w formule ultramaratonu rowerowego z zasadą samowystarczalności (co oznacza brak możliwości 
pomocy osób z zewnątrz). Możliwa jest jazda non – stop, ale ze względów bezpieczeństwa oraz z uwagi na walory 
krajobrazowe trasy, polecamy odpoczynek w nocy i jazdę przy świetle dziennym. 

9. Zabronione jest nocowanie na dziko na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.  

10. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową wyścigu www.suwalskietropy.pl i będzie mieć 
charakter ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników. 

11. Zasady współzawodnictwa opisane są w p.6 Regulaminu zamieszczonego na stronie www.suwalskietropy.pl. 

 

NA MECIE 

1. Na obu trasach prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na dwie kategorie: kobiet i mężczyzn. Zawodnicy przybywający 
na metę w tym samym czasie zostaną sklasyfikowani na tym samym miejscu. Przybycie na metę po wyznaczonym limicie 
czasu oznacza dyskwalifikację zawodnika.   

2. Czas przejazdu liczony jest od startu do momentu przekroczenia przez uczestnika wyznaczonej linii mety. Czas na mecie 
sczytywany będzie na podstawie kodu kreskowego na numerze startowym zawodnika (dlatego numer startowy powinien być 
zamocowany w widocznym miejscu).  

3. W przypadku wycofania się z trasy i nie pojawienia się na mecie, zawodnik zobowiązany jest do powiadomienia organizatora 
pod nr tel. 504 097 925. Uczestnik zobowiązany jest odesłać bezpiecznie zapakowany lokalizator na swój koszt do dnia 
30.07.2021 r., pod adres: 
 
Trackcourse.com Sp. z o.o.  
ul. Lindleya 16 
02-013 Warszawa 

 

http://www.suwalskietropy.pl/
http://www.suwalskietropy.pl/
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POZOSTAŁE 

1. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone uczestnikom przez innych uczestników, a także za szkody wyrządzone 
uczestnikom przez osoby trzecie. 

2. Zabronione jest pozostawianie śmieci na trasie poza miejscami wyznaczonymi. 

3. Na zawodach obowiązują zasady fair play. Utrudnianie jazdy rowerem innym uczestnikom jest niedozwolone i karane będzie 
dyskwalifikacją. 

 

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW  

• Ania 504 097 925, Krzysztof 602 133 896 

 

SPONSORZY, PATRONI I PARTNERZY RAJDU: 

 

 

 

 

 

 

Pasieka Piekarscy 
Wilcza 8 
16 – 300 Augustów 
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Załącznik  

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Zapoznałem się z warunkami udziału w zawodach Suwalskie Tropy Race (dalej: Zawody) opisanymi w Regulaminie Zawodów. 

Biorę udział w Zawodach na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, na co pozwala mi mój stan zdrowia. Jestem świadom(-a)  
zagrożeń, które niesie z sobą uczestnictwo w Zawodach. Ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone 
przeze mnie. Deklaruję, że będę przestrzegał(a) zarządzeń Organizatora Zawodów oraz postanowień Regulaminu Zawodów. 

Zdjęcia, nagrania filmowe oraz ewentualne wywiady ze mną, mogą być wykorzystane przez Organizatora Zawodów, media i 
sponsorów. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem Zawodów i wypełniłem(-am) formularz zgłoszeniowy kompletnie i 
zgodnie z prawdą.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Zawodów zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.). Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji drogą elektroniczną lub pocztą 
tradycyjną zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).  

Zobowiązuję się do zwrotu dostarczonego przez Organizatora Zawodów urządzenia tracker GPS na mecie Zawodów, a w przypadku 
nie pojawienia się na mecie do 27 lipca 2021, do godz. 7.00, zobowiązuję się do przesłania lokalizatora na własny koszt do 30 lipca 
2021 r., na adres: 

Trackcourse.com sp. z o.o.  
ul. Lindleya 16 
02-013 Warszawa. 

 
 
W przypadku niezwrócenia trackera GPS albo jego uszkodzenia, zobowiązuję się zapłacić do 10 sierpnia 2021 r. kwotę 500 zł na 
rachunek bankowy Organizatora wskazany w Regulaminie Zawodów. 
 
 
 
 
 
…………………………….        ……………………………………………… 
               data                 podpis 


