
 

KOMUNIKAT TECHNICZNY –  
 

#1 Puchar Strefy MTB SUDETY 2017 

Grand Prix Barda MTB 

Bardo Open Sezon 15.04.2017r. 
 

  
 
ZAPISY:  http://zapisy.ultimasport.pl/246 
 
 
 
  
1.MIEJSCE MARATONU, LOKALIZACJA BIURA ZAWODÓW 
 

 BIURO ZAWODÓW W DNIU ZAWODÓW - HOTEL BARDO ul. Lipowa 5, 57-256 Bardo 
  (woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki) 

 
 MIEJSCA POSTOJOWE - dojazd od drogi nr 8 Wrocław – Kudowa Zdrój (kierować się 

drogowskazami do Hotel Bardo) 
 
     
 
2. BIURO ZAWODÓW – REJESTRACJA OSOBISTA, WYDAWANIE NR STARTOWYCH 
 

 Piątek 8-22 Recepcja hotelu Bardo osobiście 
 sobota, 15 kwietnia 2017r 

godz. 08.00-10.45 – Biuro zawodów – HOTEL BARDO ul. Lipowa 5,57-256 Bardo 
 godz. 8.00 – otwarcie Biura zawodów 
 godz. 10.45 – zamknięte Biura zawodów 

 
     
 
3.SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAWODÓW W DNIU ZAWODÓW 
 

 15 kwietnia 2017r (sobota) 
godz. 11.00 – start dystansu MINI i MEGA 
godz. 14.30 – dekoracja dystansów mini i mega 
(w zależności od przejazdu ostatniego zawodnika) 
 
   
 
4. REJESTRACJA 
 

 Zalecana jest wcześniejsza rejestracja drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy 
znajdujący się na stronie internetowej ULTIMASPORT (http://zapisy.ultimasport.pl/246) 

 Zgłoszenia przyjmowane są do 13.04.2017r. Po tym terminie będzie istniała możliwość 
zapisu na zawody w Biurze Zawodów tj. Hotel Bardo ul. Lipowa 5 

 

http://zapisy.ultimasport.pl/246
http://zapisy.ultimasport.pl/246


  
5. OPŁATA STARTOWA 
 
Przez formularz startowy lub przy rejestracji osobistej. 
 
www.strefamtbsudety.pl 
 
6. SEKTORY I DYSTANSE 
 

 DYSTANSE: 
Zawody odbędą się na sprawdzonej trasie, przebiegającej po drogach i szlakach leśnych 
pomiędzy Hotelem Bardo a Przełęczą Wilcza. Zawody  będą rozgrywane na wyznaczonej 
pętli o długości do 21 km dla dystansów MINI oraz 40 km dla dystansu MEGA. Trasa 
zawodów wymaga dobrej zaprawy w turystyce rowerowej. Poprowadzona jest ścieżkami i 
duktami leśnymi o zróżnicowanym podłożu i ukształtowaniu 

 
 Dystans Mini - składa się z 1 pętli ok. 21 km. 
 Dystans Mega - składa się z 2 pętli ok. 40 km. 

 
7. NAGRODY I ŚWIADCZENIA 
 

 elektroniczny pomiar czasu 
 

 puchar za najszybsze pokonanie trasy 
 

 gratyfikacje finansowe - trzy pierwsze miejsca w kategorii MINI OPEN ( I miejsce - 150 zł, II 
miejsce - 100 zł, III miejsce - 50 zł) oraz MEGA OPEN ( I miejsce - 500 zł, II miejsce - 300 
zł, III miejsce - 100 zł) 

 
  
 
8. RUCH DROGOWY 
 
  
1. Zawody cyklu Grand Prix Barda MTB - III Bardo Open  będą się rozgrywać poza drogami 
asfaltowymi. 
 
2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość pojawienia 
się na trasie pieszych oraz ruchu na drogach leśnych. 
 
3.Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i leśnych powinni poruszać się z pełną ostrożnością 
i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
 
4. Za kolizje i wypadki na trasie maratonu wyłączną odpowiedzialność ponosi zawodnik lub inny 
użytkownik drogi przyczyniający się do zdarzenia drogowego na wskutek naruszenia zasad 
bezpieczeństwa. 
 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie maratonu. 
 
  
 

http://www.strefamtbsudety.pl/

