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Większość z nas wie i czuje czym jest kolarstwo górskie. Ale cza- „,nogę” na długich i wymagających podjazdach, popiszesz się techniką na

Most of us know and feel what biking is. But it is some-

the pure flow while being enchanted by one of many singletracks

sami warto jest odświeżyć sobie podstawy. Jak to zwykle bywa, szalonych, krętych, kamienistych i usianych korzeniami zjazdach, zostaniesz

times good to refresh some basic information. As always

that await you on each stage. Of course we care about the nature,

w dzisiejszych czasach z pomocą przybywa Wikipedia. Wpisujemy (w an- oczarowany i poczujesz też stuprocentowy flow na jednym z wielu singli,

– Wikipedia comes to the rescue. Type in “Mountain biking” and what

so the whole route is approved by the forestry and national parks

gielską wersję encyklopedii) „„Mountain biking” i otrzymujemy następujące które czekają na ciebie na każdym etapie.

do we get?

authorities.

informacje:

“Mountain biking is the sport of riding bicycles off-road, often over

You are not after competing for the top spot? Why not stop for

„„Kolarstwo górskie to sport polegający na jeżdżeniu rowerami w terenie, w schronisku na Śnieżniku), zamów pierogi z jagodami i podziwiaj zapierające

rough terrain, using specially designed mountain bikes. “

a while (for example at Śnieżnik Pass shelter), order dumplings with

często w bardzo trudnym terenie, na specjalnie zaprojektowanych do tego dech w piersi widoki. Uwierz nam – warto, a nasz limit czasowy jest wystar-

or

blueberry filling and admire the beautiful views? Believe us – it is

rowerach.”

czająco „,wyrozumiały”, by móc pozwolić sobie na taką chwilę zapomnienia.

“Mountain biking can be performed almost anywhere from a back

worth it. Our time limit is “forgiving” enough even for people who

albo

Sudety to świetny region do uprawiania kolarstwa górskiego, a my wyci-

yard to a gravel road, but the majority of mountain bikers ride

just enjoy their time on a bike and pay less attention to results

„„Kolarstwo górskie można uprawiać praktycznie wszędzie – od przydomo- skamy z niego to, co najlepsze. Szlaki, Którymi prowadzi MTB Challenge od

off-road trails, whether country back roads, fire roads, or single-

table.

wego podwórka po szutrowe drogi. Jednak większość kolarzy górskich jeździ lat uwodzą kolarzy górskich z całego świata. Niektórzy z nich pokonują co

track (narrow trails that wind through forests, mountains, deserts,

Sudety is a great region for mountain biking and our race squeeze

rowerami po trasach usytuowanych w lasach, otwartych przestrzeniach czy roku tysiące kilometrów, by po raz kolejny wziąć udział w tej wyjątkowej

or fields)”

the best out of it. We have been there hundreds of times, but we

też po singletrackach (wąskich leśnych, górskich, pustynnych czy też polnych imprezie. Bardzo chcielibyśmy, by i Polscy bikerzy zaczęli doceniać to, co

We agree that you can ride your mountain bike everywhere.

still enjoy it and find new inspirations. Join a growing group of “pure

ścieżkach)”

MTB addicts”.

Nie interesuje cię walka o najwyższe lokaty? Zatrzymaj się na chwilę (np.

mają „pod nosem”. Zagraniczne podróże i starty w odległych zakątkach

But we also believe that it was made for other purposes and

Zgadzamy się, że rowerem górskim można jeździć wszędzie. Wierzymy jed- świata na pewno są pociągające, ale czasami warto rozejrzeć się dookoła

that mountain bikers are after something more than only wide

nak, że został on stworzony do innych celów, a kolarze górscy pragną czegoś i zobaczyć, że jakość jest na wyciągnięcie ręki. Tym bardziej, że wiemy (z do-

gravel roads. Because we think so, we prepare a race, that is

więcej niż szerokich szutrów, jakie można spotkać na wielu wyścigach w całej świadczenia i z opinii zaprawionych w bojach maratończyków), że Sudety

known for its unmatched route. The trails are a trade mark of

Europie. Dlatego, że właśnie tak myślimy, stworzyliśmy wyścig, którego trasy naprawdę biją wielu zachodnich konkurentów na głowę, a organizacyjnie

Sudety MTB Challenge.

stały się rozpoznawalną w całym świecie marką.

The terrain and forests in which our race is played out are public

Challenge nie odbiega od czołówki.

W Polsce większość lasów stanowi własność publiczną, więc mamy sporą Nasz wyścig to okazja, by naładować akumulatory górską jazdą na bardzo

property, so we really have a lot of freedom in planning the route.

swobodę w wyznaczaniu tras – ograniczają nas jedynie przepisy ochrony długi czas. Coraz więcej zawodników dzieli sezon na okres przed i po Su-

That is why you get a unique chance to take part in an event that

środowiska, które oczywiście respektujemy oraz tereny Parków Narodowych. dety MTB Challenge, a myśl o kolejnej edycji pozwala im przetrwać ciężkie

will take you on a journey through a magnificent scenery. You will

Start w Sudety MTB Challenge daje więc jedyną w swoim rodzaju okazję na jesienno-zimowe miesiące. Dołącz do grupy uzależnionych od ,„pure MTB”

test your fitness on long, demanding climbs, show off your skills on

przeżycie kolarskiej przygody w niesamowitej scenerii. Przetestujesz swoją już w tym roku.

crazy (but 100% ridable!) twisty, rocky and rooty downhils, and feel
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INFORMACJE
PODSTAWOWE

PRE RACE
INFORMATION

1. Na bufetach dostępne będą:
»» woda i napoje izotoniczne
»» owoce: banany, grejpfruty, pomarańcze itp.

DAY SCHEDULE

»» suszone owoce
»» ciastka, wafle
»» dodatkowo kanapki na mecie każdego etapu
2. Na trasie wyścigu będą pracowały punkty zabezpieczenia medycznego oraz zespoły GOPR
3. Numery alarmowe: +48 728 497 830 i 112 (ogólny numer

 plan dnia

1. At our feeding stations we provide:
»» isotonic drinks, water

godzina

wydarzenie

6:00–8:00

śniadanie

fetu. Jeśli zawodnik naruszy niniejszą zasadę zostanie zdyskwali-

8:00

transport na linię startu etapu 3 (autokar)

»» cookies, wafer-cakes

fikowany.

9:30

otwarcie sektorów startowych

»» additionally will be sandwiches on the finish line

10:00

start etapu CLASSIC & LITE 1, 2, 4, 5
(start etapu 3 godz. 11:00)

12:00–12:15

przyjazd pierwszych zawodników na
metę (dystans LITE, etap 1, 2, 4, 5)

13:00–13:30

przyjazd pierwszych zawodników na metę
(dystans CLASSIC, etap 1, 2, 4, 5)

16:00–18:00

kolacja

5. Each participant (rider or guest) will be given a special ID card, that

18:00

dekoracja zwyciężców,
prezentacja następnego etapu

6. Most spare parts for the bicycles will be available at the bike ser-

alarmowy).
4. Zawodnicy mogą wyrzucać śmieci jedynie w obrębie 200m od bu-

5. Każdy uczestnik (zawodnik lub osoba towarzysząca) zostanie wyposażona w specjalny identyfikator, umożliwiający korzystanie
z dodatkowych usług, jeśli te były wcześniej wybrane i opłacone.
6. Większość części zamiennych będzie dostępna w serwisie. Zalecamy
jednak posiadanie własnych, łatwo zużywających się lub nietypowych części zamiennych.
7. W przypadku wycofania się z wyścigu w trakcie jego trwania zawodnik zobowiązany jest do poinformowania o tym organizatora ( pod
nr tel.: +48 728 497 830) . Jeśli tego nie uczyni, zostanie zainicjowana
akcja ratunkowa/poszukiwawcza.
8. Koszty nieuzasadnionej akcji ratunkowej/poszukiwawczej zostaną przeniesione na zawodnika, wobec którego taka akcja została
podjęta.

»» dried fruit

klasyfikacje

2. There will be medical points and mountain rescue teams on the
course
3. Emergency numbers are: +48 728 497 830 and 112 (common
emergency number).
4. Riders are allowed to drop litter only in the range of 200 m from
feed stations. If rider leaves his/hers litter elsewhere he/she can

will allow using any additional services, if they were chosen and paid.

4:00–6:00 pm

late dinner

6:00 pm

the award ceremony, presentation of
the next stage

classifications

team of two riders whose cumulative ages

the organizers, the rescue procedure will be initiated. Unjustified

obu uczestników przekracza 80 lat.

rescue’s costs will be covered by the aforementioned rider/team.

she is obliged to report it to the following emergency phone number:

exceed 80 years.

+48 728 497 830 in order not to start the rescue.

9. Sudety MTB CHALLENGE will be held in a regular open traffic. All

MASTERS

team of two riders whose cumulative

100

ages exceed 100 years.

SOLO MAN (individual)
M1

men born in 1989–2000.

10. In Poland, and Czech Republic road users follow right side traffic

M2

men born in 1988–1979.

SOLO MAN (individual)

rule. All riders should keep close to the right side on public roads

M3

men born in 1978–1969.

M1

mężczyźni urodzeni 1989–2000.

(also on dirt/gravel roads) and follow all traffic rules and regula-

M4

men born in 1968 and older.

M2

mężczyźni urodzeni 1988–1979.

tions.

M3

mężczyźni urodzeni 1978–1969.

M4

mężczyźni urodzeni w 1967 i starsi.

riders must follow road rules and regulations.

w terenie zabudowanym.

znakowanie tras

the first riders arrival to the finish point
(distance CLASSIC, stage 1, 2, 4, 5)

male and female in a team.

zespół, w którym suma wieku.

organizator nie ponosi odpowiedzialności za jego konsekwencje.

1:00 pm–1:30 pm

MASTERS

MASTERS

12. W przypadku jakiejkolwiek kolizji bądź wypadku w ruchu drogowym,

the first riders arrival to the finish
point (distance LITE, stage 1, 2, 4, 5)

two female riders in a team.

8. In case a rider/team withdraws from the race without informing

uczestników przekracza 100 lat.

12:00–12:15 pm

MIX

7. In case any rider/team withdraws from the race while it is being held, he/

zespół mieszany.

zespół, w którym suma wieku obu

start of the race CLASSIC & LITE
(stage 3– start 11:00)

two male riders in a team.

zespół stanowią dwie kobiety.

100

10:00 am

WOMAN

MIX

MASTERS

transport to start line town
of stage 3, luggage taking

MAN

WOMAN

są zobowiązani do trzymania się prawej strony.

8:00 am

are advised to bring them on their own.

drogowego.

11. Prosimy zachować szczególną ostrożność w trakcie poruszania się

breakfast

vice. However, in case of any untypical and easily used parts riders

i zawodnicy są zobowiązani przestrzegania zasad kodeksu ruchu

wodnicy poruszający się po drogach publicznych (także szutrowych)

6:00–8:00 am

be disqualified.

zespół stanowią dwaj mężczyźni.

10. W Polsce i Czechach obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy za-

event

»» fruit: bananas, oranges, grapefruits etc.

MAN

9. Sudety MTB CHALLENGE odbywa się w regularnym ruchu ulicznym

time

11. Be aware of any vehicles in any build-up area, open fields and forests.
12. In case of any collision or any accident on the course the organizer

SOLO WOMAN (indyvidual)

SOLO WOMAN (indyvidual)
W1

women born in 1989–1979.

W2

women born in 1978 and older.

is not responsible for its consequences.

W1

kobiety urodzone 1989–1979.

W2

kobiety urodzone w 1978 i starsze.

TRaCK MRKING
Data: 03/05/2010 | Czas: 17:32 Sygn.2.1

Data: 03/05/2010 | Czas: 17:32 Sygn.2.1

PROSIMY NIE ZDEJMOWAĆ OZNACZEŃ – ZAWODY ROWEROWE W TOKU

!, !!, !!! –
niebezpieczeństwo

4 | SUDETY MTB CHALLENGE RACE BOOK 2019

PROSIMY NIE ZDEJMOWAĆ OZNACZEŃ
– ZAWODY ROWEROWE W TOKU

PROSIMY NIE ZDEJMOWAĆ OZNACZEŃ
– ZAWODY ROWEROWE W TOKU

strzałki kierunku
jazdy

UWAGA otwarty ruch
samochodowy

PROSIMY NIE ZDEJMOWAĆ OZNACZEŃ
– ZAWODY ROWEROWE W TOKU

5 km – dystans do mety

PROSIMY NIE ZDEJMOWAĆ OZNACZEŃ – ZAWODY ROWEROWE W TOKU

!, !!, !!! – danger

PROSIMY NIE ZDEJMOWAĆ OZNACZEŃ
– ZAWODY ROWEROWE W TOKU

turn left / go left
or turn right / go right
or go straight

PROSIMY NIE ZDEJMOWAĆ OZNACZEŃ
– ZAWODY ROWEROWE W TOKU

ATTENTION!
Open trafic

PROSIMY NIE ZDEJMOWAĆ OZNACZEŃ
– ZAWODY ROWEROWE W TOKU

5 km – the distance
to the finish point

junction
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award ceremony

wić „„dziękuję” wolontariuszom i zespołowi zaangażowanemu

the volunteers and the race’s staff. These people are work-

w organizację wydarzenia. Każda z tych osób stara się o to,

ing hard to let you make the most of your ride.

.
and remain cautious. You can either slow down, or speed

w celu uniknięcia kolizji z innymi zawodnikami.

up in order to avoid collision with other riders.

nych do tego miejsc za bufetami.

designated zones near the feed zones.

Jazda ze słuchawkami w uszach nie jest zalecana. Podczas

We do not recommend riding with earphones. Listening

słuchania głośnej muzyki możesz nie usłyszeć ostrzeżeń,

to loud music will deprive your ability to hear warnings,
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which will cause risk to you and others.
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RESTAURANT
”Górski Poranek”
72 Kościuszki Street
• breakfasts: July 29–July 31
• dinners: July 29–July 30

Ja
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right. If you hear ”right side free”, move to your left and
make room for faster riders.

a

wa
Klono

3230D

If someone behind you shouts ”left side free”, move to your
left side
free!

Morawka

ck
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się w Twoje lewo i ustąp miejsca szybszym kolarzom.

School, 57 Kościuszki Street
• bike service
• bike park
• massage
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żebyś mógł czerpać jak najwięcej satysfakcji z jazdy.
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Smile to the spectators. Remember to say ”thank you” to
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Odpowiedz uśmiechem kibicom na trasie. Pamiętaj, aby mó-
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Nie jedź całą szerokością szlaku. Pamiętaj także, żeby nie je-

• bike wash
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Appear on the starting line early enough and enter the
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facilitate the competition to you and other contestants.
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familiarize yourself with the poi nts listed below. Following them will
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ty. Przed pojawieniem się na linii startu, zapoznaj się z zasadami, które
ułatwią rywalizację zarówno Tobie, jak i innym uczestnikom.
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Adama Mickiewicza
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surable, it’s important to follow a few simple rules. Please
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In order to perform better and make your ride more plea-
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ETAP 1. 29.07.2019
stronie śl.–stronie śl.
ETAP 1.
Data:
START:

STAGE 1. 29.07.2019
stronie śl.–stronie śl.
STAGE 1.
Date:
START:

Stronie Śląskie – Stronie Śląskie
Stronie Śląskie
29.07.2019
CLASSIC & LITE		
10:00
City Park in Stronie Śląskie
CLASSIC 63,6 km
|
LITE 34,7 km
CLASSIC 2053 m
|
LITE 1195 m

CLASSIC ① 16 km ② 40 km |
LITE ① 16 km
CLASSIC / LITE 22 km
City Park in Stronie Śląskie

Dystans:
Przewyższenie:
Trudność (1-6):
Bufet:
Rozjazd:
META:

Stronie Śląskie – Stronie Śląskie
Stronie Śląskie
29.07.2019
CLASSIC & LITE		
10:00
Park w Stroniu Śląskim
CLASSIC 63,6 km
|
LITE 34,7 km
CLASSIC 2053 m
|
LITE 1195 m

CLASSIC ① 16 km ② 40 km |
LITE ① 16 km
CLASSIC / LITE 22 km
Park w Stroniu Śląskim

Distances:
Total ascent:
Difficulty (1-6):
Feed Stations:
Junction / Rozjazd:
FINISH:

Miasteczko Zawodów:
Zakwaterowanie:
Obiad i śniadenie:

Park w Stroniu Śląskim
Szkoła Podstawowa, ul. Kościuszki 57, Stronie Śląskie
Pensjonat ,„Górski Poranek”, ul. Kościuszki 72, Stronie Śląskie

Race Village:
City Park in Stronie Śląskie
Accommodation:
School, 57 Kościuszki Street, Stronie Śląskie
Dinners and Breakfasts: Pension “Górski Poranek”, 72 Kosciuszki Street, Stronie Śląskie

Opis etapu
Najkrótszy etap na rozgrzewkę. Ale bez strachu o nudę. 5
dniowa formuła wyścigu sprawia, że nie ma czasu do stracenia. 29 lipca na naukę jazdy jest już za późno. Pamiętajcie
o tym „marnując” kolejne dni jeżdżąc na szosie ;-). Już na 12
km trasy siła rąk zostanie sprawdzona 15 minutowym zjazdem z Czarnej Góry do Międzygórza (4 km i 550 m w dół!!!).
Myślicie, zę to wszystko tego dnia? Nie, nie, nie! Stali bywalcy
poczują na co stać oddziały specjalne G&G Promotion. Nie
poddamy się nigdy! Dla Was i.. dla Nas! Tak, tak, jeździmy tu
„po sezonie”. Chcecie wybrać coś innego? Próbujcie.
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 Stage Description
The shortest, warm-up stage, but without a risk of boredom. A new 5-day race formula means that we have no time
to waste! It’s too late to start riding lessons on July 29th.
Be aware of this while “wasting” your time training on road.
Your arms strength will be tested quite early – on the 12th
km – by a 15 minutes downhill section from Czarna Góra to
Międzygórze (4km long and almost 550m of vertical distance !!!) If you think that’s the hardest bit – you’re wrong.
You’ll learn what our “special forces” have prepared for you.
The off-season trails reckon was really fruitful!
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ETAP 2. 30.07.2019
stronie śl.–stronie śl.
Etap 2.
Data:
START:

STAGE 2. 30.07.2019
stronie śl.–stronie śl.
STAGE 2.
Date:
START:

Stronie Śląskie – Stronie Śląskie
Stronie Śląskie
30.07.2019
CLASSIC & LITE		
10:00
City Park in Stronie Śląskie
CLASSIC 65,8 km
|
LITE 41,5 km
CLASSIC 2219 m
|
LITE 1428 m

CLASSIC ① 15 km ② 27 km ③ 48 km ④ 59 km | LITE ① 15 km ② 34 km
CLASSIC / LITE
26 km
City Park in Stronie Śląskie

Dystans:
Przewyższenie:
Trudność (1-6):
Bufety:
Rozjazd:
META:

Stronie Śląskie – Stronie Śląskie
Stronie Śląskie
30.07.2019
CLASSIC & LITE		
10:00
Park w Stroniu Śląskim
CLASSIC 65,8 km
|
LITE 41,5 km
CLASSIC 2219 m
|
LITE 1428 m

CLASSIC ① 15 km ② 27 km ③ 48 km ④ 59 km | LITE ① 15 km ② 34 km
CLASSIC / LITE 26 km
Park w Stroniu Śląskim

Distances:
Total ascent:
Difficulty (1-6):
Feed Stations:
Junction / Rozjazd:
FINISH:

Misteczko Zawodów:
Zakwaterowanie:
Obiad i śniadenie:

Park w Stroniu Śląskim
Szkoła Podstawowa, ul. Kościuszki 57, Stronie Śląskie
Pensjonat „,Górski Poranek”, ul. Kościuszki 72, Stronie Śląskie

Race Village:
City Park in Stronie Śląskie
Accommodation:
School, 57 Kościuszki Street, Stronie Śląskie
Dinners and Breakfasts: Pension “Górski Poranek”, 72 Kosciuszki Street, Stronie Śląskie

Opis etapu
Czas na najdłuższy etap MTBCh a.d. 2019. 66 km dość mało
jak na najtrudniejszą etapówkę w Polsce. Gwarantujemy, że
na mecie nikt nie będzie prosił o więcej. Długie podjazdy znane z poprzednich lat i maratonów w Złotym Stoku pokrojone
na równe części zjazdami, którymi można by obdzielić kilka
niezłych imprez. Wszystko pieczołowicie skonstruowane dla
swobody najszybszych i trochę wolniejszych Riderów!
UWAGA
• przewóz rowerów ze Stronia do Bardo, godziny
przekazania do Bike Park’u w dniu w dniu 30 lipca:
18:00–21:00
• zapewniamy bezpieczny transport rowerów do bazy
w miejscowości Bardo
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 Stage Description
It’s time for the longest one. 66 km for the Classic distance.
You think that’s not that much as for the most difficult
stage race in Poland? We assure you that no one will ask
for more on the finish line. Long, strenuous climbs known
from the previous editions and the single day marathons in
Złoty Stok, intertwined by the descents that could easily
“feed” quite a few biking events. The course is designed to
fit both the fastest and a bit slower riders.
ATTENTION
• bikes transport from Stronie to Bardo – handover
timeto Bike Park on July 30th: 18:00–21:00
• we provide safe transport of bikes to the base camp
in Bardo
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STAGE 3. 31.07.2019
Bardo–głuszyca

STAGE 3. 31.07.2019
Bardo–głuszyca
Bardo

• autokary będą podstawione w 4 miejscach (3 hotele
oraz baza zawodów)
• każdy zawodnik powinien być przygotowany
do startu – odpowiedni strój, kask, napoje itp.
• wyjazd autokarów ze Stronia (z każdego punktu
zbiórki) o godz. 08:00
• każdy z zawodników zabiera swój bagaż do autokaru,
w Bardo zostaną one przepakowane do TIR’a
• otwarcie Bike Parku w Bardo
(Szkoła Podstawowa ul. Polna 1) – godz. 8:45
• każdy z zawodników odbiera swój rower z bazy
zawodów w Bardo na podstawie otrzymanego
identyfikatora

RESTAURANT
”Złota Woda”
Głuszyca
Sudecka Street, Łomnica
• dinner – stage 3, 4
• breakfast – stage 4, 5
• banquet, after final
award ceremony

ACCOMMODATION
School, 8 Kolejowa Street
• shower
• massage
• bike wash
• bike service
• bike park
• race village
award ceremony

Kolonia Kolejowa

Ko
lejo
wa

FINISH STAGE 3, 4, 5
START STAGE 4, 5

Głuszyca
Etap/ Stage 3.
Data
START:

Miasteczko zawodów:
Race Village:
Zakwaterowanie:
Accommodation:
Obiad i śniadenie:
Dinners and Breakfasts:

FINISH line – timming
stage 3, 4

4 stage
direction
Eko

START line
stage 4, 5

Biedronka

a y
Głusz c

RACE VILLAGE

381

Głuszyca
da
Wo
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5 stage
direction
Woda
Złota

Stadion Sportowy, ul. Dolna, Głuszyca
Sports Ground, Dolna Street, Głuszyca
Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 8, Głuszyca
School, 8 Kolejowa Street, Głuszyca
„,Skansen Złota Woda”, ul. Sudecka, Łomnica
Open-Air Museum “Gold Water”, Łomnica, Sudecka Street

Opis etapu

381

Dino

Głuszyca

Bardo – Głuszyca
31.07.2019
CLASSIC & LITE		
11:00
Szkoła Podstawowa, ul. Polna 1, Bardo | School, Polna Street, no. 1, Bardo
Distances:
CLASSIC 57,3 km
|
LITE 48,5 km
Total ascent:
CLASSIC 2033 m
|
LITE 1653 m
Trudność/Difficulty (1-6): 
Bufety/Feed Stations:
CLASSIC ① 17 km ② 41 km
|
LITE ① 17 km ② 32 km
Rozjazd/Junction:
CLASSIC / LITE 19 km
META/FINISH:
ul. Leśna, Głuszyca / Leśna Street, Głuszyca

• buses will be waiting in 4 places (3 hotels and the
base camp)
• each competitor should be prepared for the start –
proper outfit, helmet, drinks, etc.
• departure of buses from Stronie (from each collection point) at 8:00
• each rider brings his/her luggage onboard (except
Bardo, where they will be placed on truck)
• access to the Bardo base camp (Primary School,
Polna 1 street) – open from 8:45
• each rider can pick up his/her bike from the Bardo
Bike Park upon presentation of the received rider’s ID

!!!

direction

Bardo

Klasyka pozostaje klasyką. Powtórka etapu z 2018 roku
z drobnymi poprawkami. Kto był już się uśmiecha, kto nie był
niech żałuje i naprawia swój błąd. Dla dystansu Classic piękny
nowy, singlowy podjazd trasą E po wcześniejszej, szaleńczej
jeździe „,C-Line” Tras Enduro Srebrna Góra. Coś innego, coś
nowego, coś genialnego. Nie sposób tego nie kochać. Dystans
LITE to atrakcje wymagających gór. Na koszulkę FINISHER na
dystansie LITE też trzeba sobie zapracować P.S. Dzień wcześniej zadbajcie z miłością o swój rower, odwzajemni Wam się
dzisiaj nie raz.

 Stage Description
The evergreen. A “replay” of the 2018 stage with subtle revisions. Those of You, who were here, are already grinning.
The ones, who have not been here before now have a chance
to make up for this “mistake”. It’s good to have your bike
carefully serviced the night before. After a mad ride down
the C-Line, the Classic distance will have a chance to taste
a completely new, beautiful single trail uphill section on
the E-Line of Srebrna Góra Enduro Trails Park. This is really
something else, no way you’re not going to love it. The LITE
distance will face a true mountainous challenge – you will
have to sweat a lot to earn your Finisher t-shirt.
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ETAP 4. 01.08.2019
głuszyca „ultra”

STAGE 4. 01.08.2019
głuszyca „ultra”

Dystans
Przewyższenie:
Difficulty (1-6):
Bufery:
Rozjazd:
META

Głuszyca
Głuszyca ULTRA
01.08.2019
CLASSIC & LITE		
10:00
Stadion Sportowy, ul. Dolna, Głuszyca
CLASSIC 59,5 km
|
LITE 42,9 km
CLASSIC 2033 m
|
LITE 1411 m

CLASSIC ① 15 km ② 31 km ③ 48 km | LITE ① 15 km ② 32 km
CLASSIC / LITE 23 km
Park Miejski, ul. Leśna, Głuszyca

Distances:
Total ascent:
Difficulty (1-6):
Feed Stations:
Junction / Rozjazd:
FINISH:

Głuszyca
Głuszyca ULTRA
01.08.2019
CLASSIC & LITE		
10:00
Sports Ground, Dolna Street, Głuszyca
CLASSIC 59,5 km
|
LITE 42,9 km
CLASSIC 2033 m
|
LITE 1411 m

CLASSIC ① 15 km ② 31 km ③ 48 km | LITE ① 15 km ② 32 km
CLASSIC / LITE 23 km
City Park, Leśna Street, Głuszyca

Miasteczko Zawodów:
Zakwaterowanie:
Obiad i śniadenie:

Stadion Sportowy, ul. Dolna, Głuszyca
Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 8, Głuszyca
„,Skansen Złota Woda”, ul. Sudecka, Łomnica

Race Village:
Accommodation:
Dinner and Breakfast:

Sports Ground, Dolna Street, Głuszyca
School, 8 Kolejowa Street, Głuszyca
„,Open – Air Museum “Gold Water”, Łomnica, Sudecka Street

Etap 4.
Data:
START:

Opis etapu
Pionierzy? Tak to MY!!! Najlepsze trasy MTB to nie siedzenie przed ekranem komputera z bazą danych tras wyścigów sprzed 10 lat. Inni drapią się po głowie, w tym czasie my
ruszamy w góry i… do urzędów. W 2018 efektem tego była
możliwość zjazdu niebieskim szlakiem z Wielkiej Sowy – powtórzymy to w 2019 roku i nadamy mu jeszcze więcej „flow”.
Poprawiony przebieg trasy (nowe łagodne single zamiast polnych dróg) między Sokolcem a Sierpnicą – ważny cel naszych
jesiennych jazd w 2018 roku. To miłość, która trwa już 15 lat
i stale nas napędza.
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STAGE 4.
Date:
START:

 Stage Description
Creating the MTB stage course is not a matter of setting
a GPS track in your computer. Well, at least not in our philosophy. While others are scratching their heads looking at
the courses of races from 10 years ago, we take our bikes
and go searching for new bits. In 2018 the riders could taste
the fruit of this actions by riding down the blue trail from
Wielka Sowa. We are repeating that part in 2019 and even
add more flow to it. We’re also revamping the section between Sokolec and Sierpnica (new, “mild” single tracks instead of dirt roads) – this was one of our priorities for the
pre-race course recon in the autumn.
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ETAP 5. 02.08.2019
głuszyca „nitro”
Etap 5.
Data:
START:

STAGE 5. 02.08.2019
głuszyca „nitro”
STAGE 5.
Date:
START:

Dystans:
Przewyższenie:
Trudność (1-6):
Bufety:
Rozjazd:
META:

Głuszyca NITRO
Głuszyca
02.08.2019
CLASSIC & LITE		
10:00
Stadion Sportowy, ul. Dolna, Głuszyca
CLASSIC 56,8 km
|
LITE 44 km
CLASSIC 2268 m
|
LITE 1671 m

CLASSIC ① 15 km ② 34 km ③ 48 km | LITE ① 15 km ② 34 km
CLASSIC / LITE 41 km
„,Skansen Złota Woda”, ul. Sudecka, Łomnica

Distances:
Total ascent:
Difficulty (1-6):
Feed Stations:
Junction:
FINISH:

Głuszyca NITRO
Głuszyca
02.08.2019
CLASSIC & LITE		
10:00
Sports Ground, Dolna Street, Głuszyca
CLASSIC 56,8 km
|
LITE 44 km
CLASSIC 2268 m
|
LITE 1671 m

CLASSIC ① 15 km ② 34 km ③ 48 km | LITE ① 15 km ② 34 km
CLASSIC / LITE 41 km
Open – Air Museum “Gold Water”, Łomnica, Sudecka Street

Misteczko Zawodów:
Zkwaterowanie:
Obiad i śniadanie:
Bankiet:

Stadion Sportowy, ul. Dolna, Głuszyca
Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 8, Głuszyca
„,Skansen Złota Woda”, ul. Sudecka, Łomnica
„,Skansen Złota Woda”, ul. Sudecka, Łomnica

Race Village:
Accommodation:
Dinner and Breakfast:
Banquet:

Sports Ground, Dolna Street, Głuszyca
School, 8 Kolejowa Street, Głuszyca
Open – Air Museum “Gold Water”, Łomnica, Sudecka Street
Open – Air Museum “Gold Water”, Łomnica, Sudecka Street

Opis etapu
Powrót do przyszłości! Jaki jest ten „nasz Czelendż”? Dziki,
nieobliczalny i nigdy nie chodzi na skróty! Jest taki jak jego
ostatni etap. Tutaj gdzie inni organizatorzy już dawno zatrzymali się i powiedzieli „NIE!” my kontynuujemy naszą jazdę.
Nowoczesne rowery górskie pozwalają na bezpieczny powrót
i jazdę w miejscach, które 15 lat temu były dostępne tylko dla
garstki wybrańców. Jazdę która jest prawdziwa i pełna skrajnych emocji. Na niektórych wyścigach koszulkę „Finisher” dostaniecie pierwszego dnia odbierając pakiet startowy. My nie
wręczymy jej Wam dopóki nie zmierzycie się z Rogowcem
i „Sokołowskiem” 2go sierpnia 2019. Co wybieracie?
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 Stage Description
Back to the future! If you’d ask us “What is Sudety MTB
Challenge like?”, we’d respond “just like it’s last stage –
wild, unpredictable, taking no shortcuts”. We continue our
work, where other race organisers have given up. Modern
mountain bikes let the bikers ride safely in the spots, that
15 years ago were available only for a handful of the chosen
ones. We give you a true MTB ride – full of extreme emotions.
Some bike races hand out the finisher t-shirts with your
entry package, on the first day of race. You will not get the
Sudety MTB Challenge Finisher title, before you meet the
Rogowiec and “Sokołowsko” on the 2nd August 2019. What
is your mountain biking philosophy?
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15 years of real MTB, participants from 44 countries, 6 continents,
an absolutely international event in the center of Europe

POLAND
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