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Drogi zawodniku!

Dear rider

DWitamy Cię w Istebnej - w samym sercu Beskidu Śląskiego.
Już wkrótce staniesz na starcie 12. edycji Beskidy MTB Trophy - jednego najbardziej kultowych etapowych wyścigów
MTB w tej części Europy i z pewnością jednego z bardziej wymagających na świecie. Jeśli czytasz te słowa będąc w Istebnej, jesteś jednym z 650 uczestników z całego globu, którzy
rozpoczną czterodniowe zmagania o Trofeum. Trofeum,
które dla każdego znaczy coś innego - miejsce na podium,
pokonanie bliskiego kolegi czy po prostu czerpanie radości
z jazdy, jaką Beskidy. Wszystko to czeka na Ciebie każdego
dnia, począwszy od startu pierwszego,
do mety ostatniego etapu.
Areną Waszych zmagań góry które oferują coś, co coraz trudniej spotkać w tej
części świata: dzikie i dziewicze szlaki,
nienaruszone przez człowieka, dające
niezapomnianą radość z jazdy i możliwość poczucia prawdziwego górskiego
„flow”. Trasy prowadzące przez Wielką
Raczę, Czantorię, Klimczok czy Rysiankę nie tylko przetestują waszą formę
i umiejętności techniczne, ale też dadzą
szansę na napawanie się niezwykłymi
krajobrazami i widokami. Dla nich czasami warto na chwilę zapomnieć o sportowej rywalizacji i poświęcić chwilę na kontemplowanie majestatu i czaru natury.
W zależności od wybranego dystansu do pokonania stoi przed
tobą 280km i ponad 10500 m w pionie (CLASSIC) lub 202km
i ponad 7500 m wspinaczki (MEGA). Racebook, który właśnie
czytasz zawiera szczegółowy opis całej trasy wyścigu, mapy,
profile oraz resztę informacji niezbędnych do tego, by bezpiecznie i bez kłopotów przeprowadzić cię przez Beskidy MTB
Trophy. Zapoznaj się dobrze z jego treścią. Jesteśmy pewni, że
przez najbliższe cztery dni, będzie to Twoja ulubiona lektura
do poduszki.
Do zobaczenia na mecie!

We welcome you in Isetbna, in the very heart of Beskid Śląski
mountain range. You are about to take part in the 12th edition of
Beskidy MTB Trophy – the best and probably the most demanding MTB Stage race in this part of Europe. You are one of the 650
participants from all around the globe who will start a 4-day battle
for the Trophy. No matter if you’re fighting for the first place on
the podium, beating your best buddy or simply enjoying the pure
MTB ride - all this waits for you everyday - from the start of the
first, to the finish line of the last stage.
The venue of the race are Beskidy Mountains, which offer wild
and virgin trails – probably the last of its kind in this part of
the world - and yet very
close to civilisation. The
peaks of Wielka Racza,
Rysianka, Klimczok will
not only test your fitness and bike handling
skills, but will also give
you a unique opportunity
to witness stunning landscapes and breathtaking
views.
You are going to compete on
one of two distances: CLASSIC which covers the distance
of 280km and over 10500 meters of climbing. The shorter one – MEGA – is going to do 202 km
of horizontal and over 7500m of vertical distance.
In this Racebook you’re going to find maps, profiles and descriptions of each stage as well as essential competitor’s info. We provide this informations in order to facilitate your racing and leave
you in good condition throughout the whole event. We’re sure
that it is going to be your favourite bedtime read during the next
four days.
See you on the finish line!
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1. Na bufetach dostępne będą:
• woda i napoje izotoniczne
• owoce: banany, grejpfruty, pomarańcze itp.
• suszone owoce
• ciastka, wafle.
2. Na trasie wyścigu będą pracowały punkty zabezpieczenia medycznego
oraz zespoły GOPR
3. Numery alarmowe: +48 728 497 830 i 112 (ogólny numer alarmowy).
4. Zawodnicy mogą wyrzucać śmieci jedynie w obrębie 200m od bufetu.
Jeśli zawodnik naruszy niniejszą zasadę zostanie zdyskwalifikowany.
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.
9. Beskidy MTB Trophy odbywa się w regularnym ruchu
ulicznym i zawodnicy są zobowiązani przestrzegania
zasad kodeksu ruchu drogowego.
10. W Polsce, Czechach i na Słowacji obowiązuje ruch
prawostronny. Wszyscy zawodnicy poruszający się
po drogach publicznych (także szutrowych) są zobowiązani do trzymania się prawej strony.
11. Proszę zachować szczególną ostrożność w trakcie poruszania się w terenie zabudowanym.
12. W przypadku jakiejkolwiek kolizji bądź wypadku
w ruchu drogowym, organizator nie ponosi odpowiedzialności za jego konsekwencje.
Staramy się aby nasze trasy były perfekcyjnie oznakowane, tak abyś mógł skupić się na ściganiu i czerpaniu radości
z jazdy, a nie zastanawianiu się gdzie powinieneś jechać.
Niestety coraz częściej zdarza się, że złośliwe osoby niszczą nasze oznaczenia (strzałki, taśmy) przed i w trakcie
wyścigu. Jeśli jedziesz dłużej niż 500 m (sam lub w grupie
zawodników) i nie widzisz oznakowań trasy, które stosujemy (białe strzałki na niebieskim tle oraz białe taśmy z logo
MTB Trophy, MTB Challenge, MTB Marathon), lub długo
jedziesz sam po nieznakowanej trasie, powinieneś sprawdzić czy na pewno jedziesz w dobrym kierunku. Optymalnie jest posiadać urządzenie typu Garmin z wgranym
aktualnym dla danego wyścigu dnia trackiem GPX. Jeśli
nie posiadasz takiego, natychmiast zawróć lub poczekaj
chwilę na innych zawodników. Upewnij się czy znajdujesz
się na trasie wyścigu i jedziesz we właściwym kierunku.

KLASYFIKACJE
Solo mężczyźni
M2 mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur. 1988–2000)
M3 mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1978–87)
M4 mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1968–77)
M5 mężczyźni od 51 lat (rok ur. 1967 i starsi)

PLAN DNIA
godzina

wydarzenie

8:30
9:30

otwarcie sektorów – CLASSIC
otwarcie sektorów– MEGA

9:00
10:00

start wyścigu – CLASSIC
start wyścigu– MEGA

15:00–20:00

masaże po etapch 1, 2, 3

18:00

dekoracja

pre race
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1. At our feeding stations we provide:
• isotonic drinks, water
• fruit: bananas, oranges, grapefruits etc.
• dried fruit
• cookies, wafer-cakes.
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 be disqualified.
5. Each participant (rider or guest) will be given a special ID card, that will
allow using any additional services, if they were chosen and paid.
6. Most spare parts for the bicycles will be available at the bike service.
However, in case of any untypical and easily used parts riders are advised
to bring them on their own.
7. In case any rider/team withdraws from the race while it is being held, he/
she is obliged to report it to the following emergency phone number:
+48 728 497 830 in order not to start the rescue.

Drużyna
Men (3 mężczyzn)
Mix (2 mężczyzn i 1 kobieta lub 2 kobiety i 1 mężczyzna)

We strive to ensure that our routes are perfectly marked, so you
can focus on racing and enjoying the ride, rather than wondering
where you should go. Unfortunately, it is increasingly common
that people destroy our markings (arrows, tapes) before and
during the race. If you are riding longer than 500 m (alone or in
a group of competitors) and do not see the route signs we use
(white arrows on blue background and white stripes with MTB
Trophy/MTB Challenge/MTB Marathon logo) or simply you are
riding alone for a longer period of time on an unmarked segment
of trail, you should check if you are going in the right direction. It
is best to have a bike dedicated GPS device with a GPX track of
current stage. If you do not have such a device, and find yourself
in an above mentioned situation, immediately turn back or wait
for the other riders. Always make sure you are on the race’s route
and you are going in the right direction.

Classifications
Man
M2 men of 19–30 years old (born in 1988–2000)
M3 men of 31–40 (born in 1978–87)
M4 men of 41–50 (born in 1968–77)
M5 men of 51 and more (born in 1967 and older)

Day Schedule

Solo kobiety
K2 kobiety od 18 do 30 lat (rok ur. 1988–2000)
K3 kobiety od 31 do 40 lat (rok ur. 1978–87)
K4 kobiety od 41 lat (rok ur. 1977 starsze) w przypadku,
jeśli wystartuje więcej niż 10 zawodniczek

8. In case a rider/team withdraws from the race without
informing the organizers, the rescue procedure will
be initiated. Unjustified rescue’s costs will be covered
by the aforementioned rider/team.
9. Beskidy MTB Tophy will be held in a regular open traffic. All riders must follow road rules and regulations.
10. In Poland, Czech Republic and Slovakia road users follow right side traffic rule. All riders should keep close
to the right side on public roads (also on dirt/gravel
roads) and follow all traffic rules and regulations.
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 is not responsible for its consequences.

time

event

8:30 am
9:30 am

sectors open – CLASSIC
sectors open– MEGA

9:00 am
10:00 am

start of the race – CLASSIC
start of the race – MEGA

3:00–8:00 pm

massage service after 1st, 2nd, 3rd stage

6:00 pm

award ceremony

Woman
K2 women of 19–30 (born in 1988–2000)
K3 women of 31–40 (born in 1978–87)
K4 women of 41 and more (born in 1977), must be over 10
women in category
Team
Man (3 men)
Mix (2 men and 1 woman or 2 women and 1 man)

Track marking

ZNAKOWANIE TRAS

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

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

PROSIMY NIE ZDEJMOWAĆ OZNACZEŃ – ZAWODY ROWEROWE W TOKU

5 km – dystans do mety

!, !!, !!! – danger
rozjazdy dystansów

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

ETYKIETA kolarza MTB
Mountain biker’s etiquette
Aby osiągać jeszcze lepsze wyniki i czerpać większą satysfakcję z jazdy, ważne jest przestrzeganie
rowerowej etykiety. Przed pojawieniem się na linii startu, zapoznaj się z zasadami, które ułatwią
rywalizację zarówno Tobie, jak i innym uczestnikom.
In order to perform better and make your ride more pleasurable, it’s important to follow a few simple rules.
Please familiarize yourself with the points listed below. Following them will facilitate the competition to you
and other contestants.
Bądź na miejscu odpowiednio wcześnie i na czas ustaw się w wyznaczonej strefie
startowej.

cITY MAP

istebna
u

Appear on the starting line early enough and enter the assigned starting sector.

Don’t use the whole width of the trail. Remember not to ride shoulder to shoulder with
fellow rider as it will block the possibility of overtaking by other competitors.

wa
ko
rol
narto
Trasa

Nie jedź całą szerokością szlaku. Pamiętaj także, żeby nie jechać ramię w ramię z inną
osobą – to zablokuje pozostałych zawodników, którzy być może chcą Cię wyprzedzić.

Massage
Accommodation standard 1
Bike Service

Nie zatrzymuj się nagle – ktoś może wówczas na Ciebie wpaść.
Don’t stop suddenly – it’s the easiest way to cause an accident.
Odpowiedz uśmiechem kibicom na trasie. Pamiętaj, aby mówić „dziękuję” wolontariuszom i zespołowi zaangażowanemu w organizację wydarzenia. Każda z tych osób stara
się o to, żebyś mógł czerpać jak najwięcej satysfakcji z jazdy.
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DIRECTION – 4 th Stage
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Gimnazjum
im. J. Pawa II

Olza

Prądowiec

Tartak

RACE VILLAGE
a
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Starting line of 1 st, 3 rd, 4 th Stage

O

Smile to the spectators. Remember to say ”thank you” to the volunteers and the race’s staff.
These people are working hard to let you make the most of your ride.

941

RACE OFFICE

Post race catering piont
Award ceremony

Before entering the feed zone, adopt a proper strategy and remain cautious. You can either
slow down, or speed up in order to avoid collision with other riders.

DIRECTION –1 st, 3 rd Stage

za
Ol

Do not drop the litter on the trail. Do it only in the specially designated zones near the feed
zones.

BIURO ZAWODÓW
RACE OFFICE
Gimnazjum w Istebnej,
43-470 ISTEBNA 1345

Jazda ze słuchawkami w uszach nie jest zalecana. Podczas słuchania głośnej muzyki
możesz nie usłyszeć ostrzeżeń, powodując zagrożenie dla siebie i innych.

left side free!
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stacja benzynowa | petrol station
cukiernia | bakery
pizzeria

Dzielec

sklep spożywczy | grocery

Dzielec

Jeśli ktoś za Tobą krzyczy „Lewa wolna”, przesuń się w Twoje prawo. Jeśli usłyszysz za
sobą hasło „Prawa wolna”, przesuń się w Twoje lewo i ustąp miejsca szybszym kolarzom.

lewa wolna!

941
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We do not recommend riding with earphones. Listening to loud music will deprive your
ability to hear warnings, which will cause risk to you and others.

O lz a

Piła

Przed bufetami obierz odpowiednią strategię i zachowaj czujność. Możesz wtedy
trochę przyspieszyć lub zwolnić, w celu uniknięcia kolizji z innymi zawodnikami.

Nie wyrzucaj śmieci na trasę i korzystaj tylko z wyznaczonych do tego miejsc za bufetami.

Lys Fusion
way to the START 2 nd Stage
Poland

bankomat | ATM

If someone behind you shouts ”left side free”, move to your right. If you hear ”right side free”,
move to your left and make room for faster riders.
Race BOOK 2018
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Stage 1:
Date:
Start:
Distances:
Elevation :
Difficulty (1-6):
Feed Stations:

Wielka RAcza
31.05.2018
CLASSIC 09:00
MEGA 10:00
CLASSIC 59,4 km MEGA 45,3 km
CLASSIC 2533 m MEGA 1636 m
 
CLASSIC ① 24 km • ② 46 km • ③ 59 km
MEGA ① 24 km • ② 35 km

Wielka Racza – niekwestionowanej królowa 11 lat historii „Beskidy

Wielka Racza – the undisputed Queen of 11-year history of Beskidy

MTB Trophy”. Po edycji 2018 Wielka Racza „odpocznie” jakiś czas od

MTB Trophy. After edition 2018, we are going to give her some rest,

tras naszego wyścigu. Kto poznał ją i single ciągnące się grzbietem

though. So it’s literally the best time to get to know this mountain (or

od Przegibka w tym kierunku, ten wie, że jazda tym odcinkiem to

visit it again). Those who have met Wielka Racza and the stunning sin-

połącznie nieustannej radochy i walki z tym co pod kołami. Modlimy

gle tracks placed on it’s ridge before know, that riding this segment is

się o bezdeszczową pogodę, bo tutaj mokra nawierzchnia podnosi

a mixture of total fun and fight.

i tak wysoko ustawioną poprzeczkę.
HIGHLIGHTS:
HIGHLIGHTS:
1.
1.

19 km – góra i dół na 1,5 km wymagającego singla wokół Koziej Grapy. A to wszystko po prawie 3 kilometrach ciężkiego

Kozia Góra. And all that after 3km of really demanding ascent.
2.

– kilometers of dangerous and treacherous descents!

35 km (tylko dystans Classic) – ponad 20km walki z ciężkim
terenem!!! Skręcamy w podjazdowy singiel w kierunku schro-

3.

niska na Przegibku. To dopiero rozgrzewka. Za schroniskiem,
graniczny grzbiet i czerwony szlak, którym jedziemy następne 20 km. Nudy nie ma

35 km (Classic distance only) – over 20km (!!!) of really tough terrain. No borring stuff! It’s up and down till Wielka Racza, and then

podjazdu.
2.

19 km – 1.5km of a demanding rolling hills on a single track around

58 km (34 km MEGA) – short, but fast and charming single track
around Skalanka.

4.

64 km (40 km MEGA) – the last descent before the finish line. Fast
ant easy (if it hasn’t been raining for last 3 weeks before the race)

ani przez chwilę. Do Raczy
walka podjazdów i krótkich
zjazdów a z niej kilometry
zjazdów, zdradliwych i niebezpiecznych!
3.

58 km (34 km MEGA) –
krótki, ale szybki i uroczy
singiel wokół Skalanki.

4.

64 km (40 km MEGA) –
ostatni zjazd przed metą.
Szybki i łatwy! … jeśli
ostatnie 3 tygodnie przed
wyścigiem nie padało ;-)

8

Race BOOK 2018

Race BOOK 2018

9

538
0

709

880

1051

1222
[m]

6

13

STAGE 1. CLASSIC

20

27

24 km

34

41

48

46 km

55

Wielka Racza

62

59 km

69,4 km

Total ascent 2533 m

538
0

639

740

841

942
[m]

yn

sz

a

4

9

13

18

way to the ﬁnish line 1st Stage

Pietraszyna

tra

STAGE 1. MEGA

Pie

943

22
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way to the Race Village
Data: 03/05/2010 | Czas: 17:32 Sygn.2.1
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Stage 2:
Date:
Start:
Distances:
Elevation :
Difficulty (1-6):
Feed Stations:

Rysianka
01.06.2018
CLASSIC 09:00
MEGA 10:00
CLASSIC 75,8 km MEGA 58,8 km
CLASSIC 2649 m MEGA 2059 m

CLASSIC ① 17 km • ② 31 km • ③ 55 km
MEGA ① 17 km • ② 38 km

Nie pożałujesz, że wybrałeś dystans Classic – na nim jeden z naj-

If you have chosen the Classic distance – you won’t regret it! One of

dłuższych i najlepszych zjazdów całej historii wyścigów MTB w Pol-

the longest and the best descents in the history of MTB stage racing! If

sce. Ale spokojnie, zawodnicy z MEGA też poczują się wyróżnieni

you’ve chosen the shorter distance – don’t worry, you’ll also have your

– na nich dla odmiany czeka najcięższy podjazd całego MTB Trophy

piece of pie – the hardest uphill of the whole Beskidy MTB Trophy 2018

2018 (6 km i ponad 650 „pionowych metrów”). Wspólne odcinki

(6km and 650 m of elevation). Apart from that – solid MTB with stun-

na obu dystansach to solidne MTB dzielone pięknymi widokami.

ning views.

HIGHLIGHTS:

HIGHLIGHTS:

1.

1.

27 km (tylko dystans MEGA) – stromy, siłowy przechodzący

cal ascent intertwined with short fragments “recovery” segments.

chwilami odpoczynku. 6km i ponad 600 m w pionie do poko-

6km and over 600m of elevation. Kind of thing to remember for

nania. To się pamięta!
2.

33 km (tylko dystans Classic) – po ponad 6 km konkretnego

a long time.
2.

podjazdu, wjeżdżamy na szutrową drogę a z niej wjeżdżamy
biających Trail MTB.

on a beautiful, traversing single track!
3.

scent from Hala Lipowska to Hala Boracza. One of the most beau-

zjazdu z Hali Lipowskiej do Hali Boraczej. Co tu dużo gadać,

tiful downhill sections ON THE PLANET! You won’t find anything

na innych wyścigach… Nie znajdziecie.

like it elsewhere.
4.

51 km (34 km MEGA) – descent from mount Borucz to feed zone in

51 km (34 km MEGA) – zjazd z góry Borucz do bufetu w Mi-

Milówka. Crazy 3km of descent along the forest road. In 2018 we’ll

lówce. Szalone 3 km w dół zapomnianą leśną drogą – w 2018

put out some extra effort to prepare this fragment, so you could

specjalnie dla Was przygotujemy ten odcinek dla Was tak, aby
w końcu można było skoncentrować się na jednym: TOTAL5.

42 km (only Classic distance) – 3km of technical single track de-

42 km (tylko dystans Classic) – 3 km technicznego, singlowego
jeden z najpiękniejszych zjazdów na świecie! Szukacie takiego

4.

33 km (only Classic distance) – over 6km of solid ascending over
different surfaces. Then it’s time for a 5km of pure MTB madness

w piękny trawersujący singiel. 5 km pełnej radochy dla uwiel3.

27 km (only MEGA distance) – steep, strenuous and also techni-

w techniczny i typowo górski podjazd przedzielony krótkimi

concentrate on one thing only: GOING DOWNHILL FULL GAS!
5.

70 km (53 km MEGA) – over 3km of ascent from Kamesznica to

NYM OGNIU W DÓŁ!

the highlanders’ cottage on mount Gańczorka. A stunning single

70 km (53 km MEGA) – prawie 3 kilometry podjazdu z miej-

track descent with a really tight KOM record set in Beskidy MTB

scowości Kamesznica do pasterskiej chaty na górze Gańczor-

Trophy 2017. Beating it after covering the whole stage is probably

ka. Piękny singlowy zjazd z mocno „podkręconym” KOM’em

impossible. Probably...

z MTB Trophy 2017. Pobicie go po pokonaniu trudów tego
etapu jest chyba niemożliwe. Chyba ;-)
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Stage 3:
Date:
Start:
Distances:
Elevation :
Difficulty (1-6):
Feed Stations:

Klimczok
02.06.2018
CLASSIC 09:00
MEGA 10:00
CLASSIC 74,9km MEGA 46,3 km
CLASSIC 2983 m MEGA 1812 m

CLASSIC ① 20 km • ② 43 km • ③ 59 km
MEGA ① 20 km • ② 30 km

Wertykalne 3 tysiące metrów przygotowane dla dystansu Classic.

3000 m of ascent for Classic distance. A “recovery” day for MEGA dis-

MEGA tego dnia „odpoczywa” bo dla odmiany to ich najłatwiejszy

tance with only 1800 m of elevation. But it’s not only about the vertical

etap i „skromne” 1800 metrów w górę. Jeśli jednak ktoś spodzie-

distance that you’re going to cover that day. One of the fastest and most

wa się tylko wyłącznie skupienia na przemieszczeniu się w pionie

dangerous downhill sections of 2018 Beskidy MTB Trophy await on

i poziomie, to niech lepiej się obudzi. Na tym etapie czekają na Was

this very stage

jedne z szybszych i bardziej niebezpiecznych zjazdów na całym
MTB Trophy 2018.

HIGHLIGHTS:

HIGHLIGHTS:

1.

26 km (only Classic distance) – 1.5 km of beautiful and narrow
single track preceding the climb to 1117 m a.s.l. – the Klimczok.

1.

26 km (tylko dystans Classic) – piękny i wąski 1,5 km singiel
poprzedzający ostateczną wspinaczkę na 1117 m.n.p.m. Kla-

2.

2.

36 km (only Classic distance) – technically simple but hella fast

syk, którego nie może zabraknąć kiedy celem etapu jest szczyt

descent from Błatna to Brenna. Better do a proper “bike check”

Klimczoka.

before this stage. Lousy brakes will mean trouble. Also – watch

36 km (tylko dystans Classic) – łatwy i piekielnie szybki zjazd

out for tourists!

z Błatniej do Brennej. Dla tego zjazdu warto zrobić przed star-

3.

A classic climb which simply could not be omitted.

3.

51 km (21 for MEGA) – a unique, demanding climb to Milanów.

tem dodatkowy „bike check”. Niesprawne hamulce na tym zjeź-

Then it’s time for a cheeky descent (drops included!) on a red trail.

dzie, to proszenie się o kłopoty. Uwaga na turystów!

On the final fragment of this descent a surprise for the Beskidy

51 km (21 dla dystansu MEGA) – unikalny wymagający podjazd

MTB Trophy regulars – a completely new fragment bypassing

na szczyt wzniesienia Malinów. A z niej szybki podzielony

tarmac roads around Wisła.

dropami, zjazd czerwonym szlakiem prowadzącym po zwietrzałej, piaskowej skale. Na
końcu zjazdu… zaskoczenie
dla stałych bywalców MTB
Trophy. Całkowicie nowy
odcinek omijający nowo powstałe asfaltowe drogi okolic
Wisły.
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Stage 4:
Date:
Start:
Distances:
Elevation :
Difficulty (1-6):
Feed Stations:

Czantoria
03.06.2018
CLASSIC 09:00
MEGA 10:00
CLASSIC 60,1 km MEGA 52,2 km
CLASSIC 2420 m MEGA 2031 m

CLASSIC ① 21 km • ② 32 km • ③ 48 km
MEGA ① 21 km • ② 40 km

Ten etap to po prostu jeden niekończący się „hajlajt”. Stare sprawdzo-

This stage is a never ending “highlight”. All time classics from Wielki

ne odcinku wokół Wielkiego Stożka połączone w 2017 roku z najlep-

Stożek area mixed with the best single tracks and technical downhill

szymi singlami i technicznymi zjazdami po polskiej i czeskiej stronie.

sections both on Polish and Czech side. Descent to Kolibska or the one

Zjazd do osady Kolibska czy finalny zjazd do mety z Kiczorów. Jeśli

from Kiczory to the finish line are the best examples. If you don’t know

jeszcze ich nie znasz, pokochasz je. Jeśli nie pokochasz, to na mecie

them – you’re going to love it. If not, then sell your mountain bike and

umyj rower i sprzedaj go! Pomyśl o spokojniejszym zajęciu... Może

think about a more peaceful hobby – chess, maybe?

szachy?
HIGHLIGHTS – (really ONLY a few of them!):
HIGHLIGHTS – „Dzieła Wybrane” ;-)
1.
1.

9 km – zółty szlak z Wielkiego Stożka do osady Zimny w Czechach.

2.
3.

2.

27 km – techniczny singiel „Rycerska Ścieżka” poprzedzający
wjazd w super techniczny czerwony szlak na dystansie Classic.

39 km (30 km MEGA) – 3km descent from Wielka Czantoria.

39 km (30 km MEGA) – 3 kilometrowy zjazd z Wielkiej Czanto-

Fast, wide, great for overtaking. A pleasant, flat interlude halfway

rii. Szybki, szeroki i świetny do wyprzedzania jeśli ktoś zamiast

through this segment and a technical, rocky section with a few

nie, a na jego końcu techniczna sekcja z luźnymi kamieniami

drops for a grand finale. It’s a really “complete” segment.
4.

i uskokami. Niczego tu nie brak.

46 km (37 km MEGA) – crème de la crème! 1,5 km and 220 m
down and all that on a single track that goes as narrow as a with of
a fatbike. Chapeau for Mr Bob Damek for showing us this piece.

46 km (37 km MEGA) – crème de la crème! 1,5 km i 220 metrów
w dół, a to wszystko na singlu miejscami zwężającym się do

5.

27 km – technical single track “Rycerska Ścieżka” preceding a super
technical red trail (the latter on Classic distance only).

3.

jechać „leci” w dół. W połowie super przyjemne wypłaszcze-

4.

9 km – yellow trail descent from Wielki Stożek to Zimny village on
the Czech side of the border.

5.

55 km (46 km MEGA) – Grande Finale. 10 minutes of the sickest

szerokości opony FatBika. Osobiście… kocham go. Dzięki Bob

downhill towards the finish line of Beskidy MTB Trophy 2018!

Damek!

A technical and diverse descent – narrow, bumpy single track,

55 km (46 km MEGA) – Wielki finał. 10 minut szaleńczej jazdy

transferring to a muddy mountainous road with roots, rocks,

w dół do mety Beskidy MTB Trophy 2018! Techniczny zjazd,

trunks and super fast gravel segments. All the possible surfaces

który co chwile zmienia swój charakter. Wąski wyboisty

condensed on this 5km descent to summarise all the things we

singiel, górska wyboista droga, wciągające błoto, kamienie,

love about Beskidy MTB Trophy!

pieńki, ultra szybkie szutry i niebezpieczne luźne kamienia.
Wszystkie możliwe typy nawierzchni skondensowane na 5
kilometrach zjazdu na pożegnanie tego co kochamy najbardziej – prawdziwego MTB!
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MTB – (M)ountain (T)rails a its (B)est
Większość z nas wie i czuje czym jest kolarstwo górskie. Ale
czasami warto jest odświeżyć sobie podstawy. Jak to zwykle
bywa, w dzisiejszych czasach z pomocą przybywa Wikipedia.
Wpisujemy (w angielską wersję encyklopedii) „Mountain biking” i otrzymujemy następujące informacje:
„Kolarstwo górskie to sport polegający na jeżdżeniu rowerami
w terenie, często w bardzo trudnym terenie, na specjalnie zaprojektowanych do tego rowerach.”
albo
„Kolarstwo górskie można uprawiać praktycznie wszędzie – od
przydomowego podwórka po szutrowe drogi. Jednak większość
kolarzy górskich jeździ rowerami po trasach usytuowanych
w lasach, otwartych przestrzeniach czy też po singletrackach
(wąskich leśnych, górskich, pustynnych czy też polnych ścieżkach)”
Zgadzamy się, że rowerem górskim można jeździć wszędzie.
Wierzymy jednak, że został on stworzony do innych celów,
a kolarze górscy pragną czegoś więcej niż szerokich szutrów,
jakie można spotkać na wielu wyścigach w całej Europie. Dlatego, że właśnie tak myślimy, stworzyliśmy
wyścig, którego trasy stały
się rozpoznawalną w całym
świecie marką.
W Polsce większość lasów
stanowi własność publiczną,
więc mamy sporą swobodę
w wyznaczaniu tras – ograniczają nas jedynie przepisy
ochrony środowiska, które
oczywiście respektujemy,

2

i tereny Parków Narodowych. Start w Sudety MTB Challenge
daje więc jedyną w swoim rodzaju okazję na przeżycie kolarskiej przygody w niesamowitej scenerii. Przetestujesz swoją
„nogę” na długich i wymagających podjazdach, popiszesz się
techniką na szalonych, krętych, kamienistych i usianych korzeniami zjazdach, zostaniesz oczarowany i poczujesz też stuprocentowy flow na jednym z wielu singli, które czekają na ciebie
na każdym etapie.
Nie interesuje cię walka o najwyższe lokaty? Zatrzymaj się na
chwilę (np. w schronisku na Śnieżniku), zamów pierogi z jagodami i podziwiaj zapierające dech w piersi widoki. Uwierz nam
– warto, a nasz limit czasowy jest wystarczająco „wyrozumiały”,
by móc pozwolić sobie na taką chwilę zapomnienia.
Sudety to świetny region do uprawiania kolarstwa górskiego,
a my wyciskamy z niego to, co najlepsze. Szlaki, Którymi prowadzi MTB Challenge od lat uwodzą kolarzy górskich z całego
świata. Niektórzy z nich pokonują co roku tysiące kilometrów,
by po raz kolejny wziąć udział w tej wyjątkowej imprezie. Bardzo chcielibyśmy, by i Polscy bikerzy zaczęli doceniać to, co
mają „pod nosem”. Zagraniczne podróże i starty w odległych
zakątkach świata na pewno są pociągające, ale czasami warto
rozejrzeć się dookoła i zobaczyć, że jakość jest na wyciągnięcie
ręki. Tym bardziej, że wiemy (z doświadczenia i z opinii zaprawionych w bojach maratończyków), że Sudety naprawdę biją wielu
zachodnich konkurentów na głowę, a organizacyjnie Challenge
nie odbiega od czołówki.
Nasz wyścig to okazja, by naładować akumulatory górską jazdą
na bardzo długi czas. Coraz więcej zawodników dzieli sezon na
okres przed i po Sudety MTB Challenge, a myśl o kolejnej edycji
pozwala im przetrwać ciężkie jesienno-zimowe miesiące. Dołącz
do grupy uzależnionych od „pure MTB” już w tym roku.

MTB – (M)ountain (T)rails a its (B)est
Most of us know and feel what biking is. But it is sometimes good
to refresh some basic information. As always – Wikipedia comes
to the rescue. Type in “Mountain biking” and what do we get?
“Mountain biking is the sport of riding bicycles off-road, often
over rough terrain, using specially designed mountain bikes. “
or
“Mountain biking can be performed almost anywhere from
a back yard to a gravel road, but the majority of mountain bikers ride off-road trails, whether country back roads, fire roads,
or singletrack (narrow trails that wind through forests, mountains, deserts, or fields)”
We agree that you can ride your mountain bike everywhere. But
we also believe that it was made for other purposes and that
mountain bikers are after something more than only wide gravel
roads. Because we think so, we prepare a race, that is known
for its unmatched route. The
trails are a trade mark of
Sudety MTB Challenge.

,and feel the pure flow while being enchanted by one of many
singletracks that await you on each stage. Of course we care
about the nature, so the whole route is approved by the forestry
and national parks authorities.
You are not after competing for the top spot? Why not stop for
a while (for example at Śnieżnik Pass shelter), order dumplings
with blueberry filling and admire the beautiful views? Believe
us – it is worth it. Our time limit is “forgiving” enough even for
people who just enjoy their time on a bike and pay less attention to results table.
Sudety is a great region for mountain biking and our race squeeze
the best out of it. We have been there hundreds of times, but
we still enjoy it and find new inspirations. Join a growing group
of “pure MTB addicts”.

The terrain and forests in
which our race is played out
are public property, so we
really have a lot of freedom
in planning the route. That is
why you get a unique chance
to take part in an event that
will take you on a journey
through a magnificent scenery. You will test your fitness
on long, demanding climbs,
show off your skills on crazy
(but 100% ridable!) twisty,
rocky and rooty downhils

KOWALSKI
Mateusz
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INFORMACJE

PODSTAWOW
E
1. Na bufetach dostępne będą:
• woda i napoje izotoniczne
• owoce: banany, grejpfruty, pomarańcze itp.
• 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 alarmowy).
4. Zawodnicy mogą wyrzucać śmieci jedynie w obrębie 200m od bufetu.
Jeśli zawodnik naruszy niniejszą zasadę zostanie zdyskwalifikowany.
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.:
+48 537 853 080) . Jeśli tego nie uczyni, zostanie zainicjowana akcja ratunkowa/poszukiwawcza.

PLAN DNIA
wydarzenie

6:00

pobudka

6:00–8:00

śniadanie

7:00–8:30

przyjmowanie bagaży

9:30

otwarcie sektorów startowych

10:00

start etapu

12:00–12:15

przyjazd pierwszych zawodników dystansu
MEGA na metę

13:00–13:30

przyjazd pierwszych zawodników dystansu
CLASSIC na metę

16:00–18:00

kolacja

16:00–21:00

masaż

18:00

dekoracja zwyciężców, prezentacja następnego etapu

22:00

dobranoc

INFORMATION

8. Koszty nieuzasadnionej akcji ratunkowej/
poszukiwawczej zostaną przeniesione na
zawodnika, wobec którego taka akcja została podjęta.
9. Sudety MTB CHALLENGE odbywa się
w regularnym ruchu ulicznym i zawodnicy są zobowiązani przestrzegania zasad
kodeksu ruchu drogowego.
10. W Polsce i Czechach obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy poruszający się po drogach publicznych (także
szutrowych) są zobowiązani do trzymania
się prawej strony.
11. Prosimy zachować szczególną ostrożność
w trakcie poruszania się w terenie zabudowanym.
12. W przypadku jakiejkolwiek kolizji bądź
wypadku w ruchu drogowym, organizator nie ponosi odpowiedzialności za jego
konsekwencje.

1. At our feeding stations we provide:
• isotonic drinks, water
• fruit: bananas, oranges, grapefruits etc.
• dried fruit
• cookies, wafer-cakes
• additionally will be sandwiches on the finish line
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 be disqualified.
5. Each participant (rider or guest) will be given a special ID card, that will
allow using any additional services, if they were chosen and paid.
6. Most spare parts for the bicycles will be available at the bike service.
However, in case of any untypical and easily used parts riders are advised to bring them on their own.
7. In case any rider/team withdraws from the race while it is being held, he/
she is obliged to report it to the following emergency phone number:
+48 537 853 080 in order not to start the rescue.

Day Schedule
KLASYFIKACJE
MAN – zespół stanowią dwaj mężczyźni
WOMAN – zespół stanowią dwie kobiety
MIX – zespół mieszany
MASTERS – zespół, w którym suma wieku
obu uczestników przekracza 80 lat.
MASTERS 100 – zespół, w którym suma
wieku obu uczestników przekracza 100 lat.
SOLO MAN M1 (do 40 lat)
SOLO MAN M2 (powyżej 40 lat)
SOLO WOMAN (OPEN)

time

event

6:00 am

good morning

6:00–8:00 am

breakfast

7:00–8:30 am

taking your luggage on the truck

9:30 am

sectors open

10:00 am

start of the race

12:00–12:15 pm

the first riders from MEGA distance expected to appear
at the finish point

1:00 pm–1:30 pm

the first riders from distance CLASSIC expected to appear
at the finish point

4:00–6:00 pm

dinner

4:00–9:00 pm

massage service

6:00 pm

the award ceremony, presentation of the next stage

10:00 pm

good night

Track marking
PROSIMY NIE ZDEJMOWAĆ OZNACZEŃ – ZAWODY ROWEROWE W TOKU

!, !!, !!! – danger
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8. In case a rider/team withdraws from the race
without informing the organizers, the rescue
procedure will be initiated. Unjustified rescue’s
costs will be covered by the aforementioned
rider/team.
9. Sudety MTB CHALLENGE will be held in a regular open traffic. All riders must follow road rules
and regulations.
10. In Poland, and Czech Republic road users follow
right side traffic rule. All riders should keep
close to the right side on public roads (also on
dirt/gravel roads) and follow all traffic rules and
regulations.
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 is not responsible for its
consequences.

Classifications
MAN – two male riders in a team
WOMAN – two female riders in a team
MIX – mixed team
MASTERS – team of two riders whose cumulative ages
exceed 80 years.
MASTERS 100 – team of two riders whose cumulative
ages exceed 100 years.
SOLO MAN M1 (date of birth: under 40)
SOLO MAN M2 (date of birth: over 40)
SOLO WOMAN (OPEN)
SOLO* Man
SOLO* Woman
* This category has been created for those riders
whose team partner cannot continue the race due
to health or technical problems which could make it
impossible to compete in the team race classification. )

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

godzina

pre race

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

ETYKIETA KOLARZA MTB
,
Mountain biker s etiquette
Aby osiągać jeszcze lepsze wyniki i czerpać większą satysfakcję z jazdy, ważne jest przestrzeganie
rowerowej etykiety. Przed pojawieniem się na linii startu, zapoznaj się z zasadami, które ułatwią
rywalizację zarówno Tobie, jak i innym uczestnikom.
In order to perform better and make your ride more pleasurable, it’s important to follow a few simple rules.
Please familiarize yourself with the points listed below. Following them will facilitate the competition to you
and other contestants.
Bądź na miejscu odpowiednio wcześnie i na czas ustaw się w wyznaczonej strefie
startowej.
Appear on the starting line early enough and enter the assigned starting sector.

Nie jedź całą szerokością szlaku. Pamiętaj także, żeby nie jechać ramię w ramię z inną
osobą – to zablokuje pozostałych zawodników, którzy być może chcą Cię wyprzedzić.
Don’t use the whole width of the trail. Remember not to ride shoulder to shoulder with
fellow rider as it will block the possibility of overtaking by other competitors.

Nie zatrzymuj się nagle – ktoś może wówczas na Ciebie wpaść.
Don’t stop suddenly – it’s the easiest way to cause an accident.
Odpowiedz uśmiechem kibicom na trasie. Pamiętaj, aby mówić „dziękuję” wolontariuszom i zespołowi zaangażowanemu w organizację wydarzenia. Każda z tych osób stara
się o to, żebyś mógł czerpać jak najwięcej satysfakcji z jazdy.
Smile to the spectators. Remember to say ”thank you” to the volunteers and the race’s staff.
These people are working hard to let you make the most of your ride.
Przed bufetami obierz odpowiednią strategię i zachowaj czujność. Możesz wtedy
trochę przyspieszyć lub zwolnić, w celu uniknięcia kolizji z innymi zawodnikami.
Before entering the feed zone, adopt a proper strategy and remain cautious. You can either
slow down, or speed up in order to avoid collision with other riders.
Nie wyrzucaj śmieci na trasę i korzystaj tylko z wyznaczonych do tego miejsc za bufetami.
Do not drop the litter on the trail. Do it only in the specially designated zones near the feed
zones.
Jazda ze słuchawkami w uszach nie jest zalecana. Podczas słuchania głośnej muzyki
możesz nie usłyszeć ostrzeżeń, powodując zagrożenie dla siebie i innych.
We do not recommend riding with earphones. Listening to loud music will deprive your
ability to hear warnings, which will cause risk to you and others.

Jeśli ktoś za Tobą krzyczy „Lewa wolna”, przesuń się w Twoje prawo. Jeśli usłyszysz za
sobą hasło „Prawa wolna”, przesuń się w Twoje lewo i ustąp miejsca szybszym kolarzom.

lewa wolna!
left side free!
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If someone behind you shouts ”left side free”, move to your right. If you hear ”right side free”,
move to your left and make room for faster riders.

Race Book 2018
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PROLOGUE
Stronie Śląskie

prologue

22.07.2018

PROLOG

Stronie Śląskie

PROLOGUE:
Date:
START:
Distances:
Total ascent:
Difficulty (1-6):

Solidna rozgrzewka przed wyzwaniem kolejnych pięciu dni.
„Sudety MTB Challenge” 2018 w pigułce. Szutrowe drogi, leśne
single, techniczne zjazdy wymagające koncentracji na zboczach Czarnej Góry. Leśne drogi „szerokie na 2 kierownice”
i podjazd po łące. Na 19 km skondensowaliśmy to co dużymi
porcjami zaserwujemy Wam w kolejnych dniach.
HIGHLIGHTS:

Sienna / Sienna
22.07.2018
CLASSIC & MEGA
CLASSIC & MEGA
CLASSIC & MEGA


14:00
19,6 km
692 m

MTB Challenge in a nutshell. Gravel roads, single tracks, technical descents on the slopes of Czarna Góra, handlebar-wide
forest roads, and steep uphill sections on the meads. 19.6 km
of a really solid warm up before the efforts waiting for you in
the forthcoming days.
HIGHLIGHTS:
1. 4 km – completely new, very demanding technical descent
along the green trail from Czarna Góra to Międzygórze.

1. 1. 4 km – całkowicie nowy na trasie Challenge. Wymagający pełnej koncentracji, typowo górski, techniczny zjazd
zielonym szlakiem z Czarnej Góry do Międzygórza.

Sienna

PROLOGUE CLASSIC | MEGA

Stronie Śląskie

Total ascent 692 m
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23.07.2018

STAGE 1.
Date:
START:
Distances:
Total ascent:
Difficulty (1-6):

Dzień pod znakiem singli „bez końca” i długich podjazdów.
Leśne drogi wokół Czarnej Góry i u podnóża Śnieżnika. A co
najważniejsze single ciągnące się kilometrami granicą Polski
i Czech. Po latach powrót na słynne już Kowadło. Kilka zupełnie nowych odcinków znalezionych przez zaprzyjaźnionych
riderów, często odwiedzających te okolice. Tam gdzie latami
jechaliśmy „w prawo”, tym razem pojedziemy „w lewo”. Na
pewno stali bywalcy MTB Challenge nie będą się nudzić.
HIGHLIGHTS:

1. 26km – 5 kilometrowy naturalny singiel graniczny na
zielonym szlaku
2. 38km – po latach przerwy, piękny singlowy zjazd granicą
Rezerwatu Śnieżnej Białki kończący się znanymi z poprzednich edycji sekcjami technicznymi
3. 46 km – bardzo długi, górski singiel graniczny. Dobry powód, aby wybrać rower full-suspension. Po drodze szczyt
Smrek i cieszące się złą sławą Kowadło.

Stronie Śląskie – Stronie Śląskie
23.07.2018
CLASSIC & MEGA 10:00
CLASSIC 70,6 km | MEGA 81 km
CLASSIC 2317 m | MEGA 1493 m


A day with endless single tracks and long uphills. Forest trails
around the Czarna Góra and Śnieżnik Pass. A few new bits found
by fellow riders and a “long time-no see” beautiful single trail descent on the border of Śnieżna Białka preserve. Something that
will surely surprise even the habitues of Sudety MTB Challenge.
HIGHLIGHTS:
1. 26km – 5 km, natural single track on the green trail
2. 46 km – very long border single track. A good reason to
choose a full suspension bike. Smerek summit and a notorious Kowadło (eng. the Anvil) on the way.

13
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Total ascent 2317 m
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STAGE 1. MEGA
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Stage 2. 24

Stronie Śląskie

STAGE 3.
Date:
START:
Distances:
Total ascent:
Difficulty (1-6):

Odświeżony, klasyczny etap do Barda. Nieco skrócony w porównaniu do zeszłych lat jednak okraszony nowymi atrakcjami.
Początek, to dojazd na Przełęcz Gierałtowską. Stamtąd dobrze
znane ścieżki i Borówkowa Góra ze słynnym podjazdem i zjazdem. Ostatnie kilometry trasy to powrót na znany sprzed lat
niebieski szlak prowadzący do Barda. Na koniec, nie może być
inaczej… Szybki zjazd drogą krzyżową z góry Kalwaria!

Stronie Śląskie – Bardo
24.07.2018
CLASSIC & MEGA 10:00
CLASSIC 61,1 km | MEGA 47,2 km
CLASSIC 2017 m | MEGA 1469 m
 

A classic, but significantly modernised stage to Bardo. One of the
most picturesque segments of the entire race - the Borówkowa
moutain descent in a new, surprising scenery! The final framgent
of the stage - a well known “Way of the Cross” - a fast downhill
section from Kalwaria mountain.
HIGHLIGHTS:
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Bardo

STAGE 3.
Date:
START:
Distances:
Total ascent:
Difficulty (1-6):

Najkrótszy z tegorocznych etapów wzbogacony o nowe sekcje. Pierwsze kilometry, to łagodne podjazdy na rozgrzewkę.
Od Srebrnej Góry już tylko „Dzieje się!”. Singiel A-Line „Tras Enduro Srebrna Góra” (ominięty w 2017 ze względu na pogodę),
Skały na Kalenicy, a za nimi piękny nowy singiel prowadzący
przez szczyt góry Włodarz do Przełęczy Jugowskiej. „Solid up
and down!”

Bardo – Głuszyca
25.07.2018
CLASSIC & MEGA
CLASSIC 55,2 km
CLASSIC 1981 m


10:00
| MEGA 47,5 km
| MEGA 1604 m

The shortest stage, but rich in new bits. First km’s will warm you
up before the true MTB segments kick in. A ride through the
A-Line of Srebrna Góra Enduro Trails is really something else!
Add the completely new 1km long single track - the Rymarz and you really cannot complain on boredom on this transfer
stage to Głuszyca.
HIGHLIGHTS:

HIGHLIGHTS:
1. 10km – całkiem nowy techniczny zjazd ze szczytu góry
Czernica. Prawie 1 km technicznej jazdy w dół.
2. 34km – Klasyk! Długi i techniczny zjazd z Borówkowej
Góry, bez którego nie wyobrażamy sobie trasy Sudety
MTB Challenge. Dla tych, którzy dobrze go znają, w 2018
w nowej, zaskakującej scenerii...
3. 58km – dobrze znany, techniczny i bardzo szybki zjazd do
mety w Bardzie spod kaplicy na szczycie góry Kalwaria

16

1. 10km – completely new technical descent from Czernica
summit. Almost 1km of DH frenzy!
2. 34km – classic! A long, technical descent from Borówkowa. A
true Challenge must be! In 2018 in a completely new scenery!
3. 58km – a well known, fast descent from the chappel on the
Kalwaria mountai ntop to Bardo.

HIGHLIGHTS:
1. 19 km – zjazd trasą A-Line Tras Enduro Srebrna Góra. Ponad
3 km (300 w dół) szaleńczej jazdy w dół. Ultra szybkie single,
zakręty, bandy, małe uskoki (które można ominąć)
2. 39 km – Rymarz. Odkrycie sezonu 2017. Całkowicie nowe
na trasie MTB Challenge – prawie 1 km pięknego singla
podjazdowo-zjazdowego, którego w otoczeniu gęstego
lasu powala swoim klimatem.
3. 46 km – zjazd z Małej Sowy, który co roku zbiera żniwo
wśród zdekoncentrowanych. Pozornie łatwy, zdradliwy z
uwagi na pojedyncze luźne kamienie.

1. 19 km – A-Line Tras Enduro Srebrna Góra. Over 3 km
(300m of vertical descent) of mad downhilling! Ultra fast
single tracks, berms, corners, small drops (yes, there are
chicken lines!)
2. 39 km – Rymarz, the great discovery of 2018 Totally new bit
on the Sudety MTB Challenge Route! 1 km of single track
on rolling hills in a beautifull surroundings of a mysterious
forest.
3. 46 km – a descent from Mała Sowa, which takes its toll
every year. Seemingly easy, but in reality requires constant
concentration.

Race Book 2017
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Głuszyca

STAGE 4.
Date:
START:
Distances:
Total ascent:
Difficulty (1-6):

Głuszyca – ultra
26.07.2018
CLASSIC & MEGA
CLASSIC 63,4 km
CLASSIC 2314 m


10:00
| MEGA 43,6 km
| MEGA 1517 m

Cień wielkiej góry – Wielkiej Sowy! Przedostatni etap i powrót
na dawno nie uczęszczane przez nas szlaki. Po raz pierwszy na
imprezie MTB zjedziemy niebieskim szlakiem z Wielkiej Sowy.
Zaglądniemy na nowe piękne odcinki wokół Koziej Równi i
Grabiny. Dzieje się dużo, a to tylko przedsmak tego co będzie
się działo na 5 etapie.

A stage in the shadow of Wielka Sowa (eng. the Great Owl)
mountain. A return to forgotten trails. For the first time in the
race’s history the riders will be able to ride down the blue trail
from Wielka Sowa. There’s going to be a lot of things going on
on this stage, but it will ONLY be a prelude to the riders will
encounter on the last day.

HIGHLIGHTS:

HIGHLIGHTS:

1. 24 km – jako pierwsi w historii wykorzystamy ten szlak
na trasie imprezy MTB. Singlowy, techniczny zjazd niebieskim szlakiem z Wielkiej Sowy do Starej Jodły.
2. 36 km – kolejna nowość na trasach Challenge. Singiel
schowany w głębokim lesie na górze Grabina. Niezbyt
wymagający, ale spełniający w 100% wymogi PURE MTB.
3. 45 km – po 4 latach przerwy powrót na klasyczny zjazd
Sudety MTB Challenge i MTB Marathon Głuszyca. Czerwony i zielony szlak a nimi zjazd z Wielkiej Sowy. Łatwo
tu wzbić się w powietrze.

22

1. 24 km – technical downhill segment from Woelka Sowa to
Stara Jodła. The first time ever on an MTB race.
2. 36 km – another fresh thing: single track hidden deep in
the forest on the top of Grabina. Not very demanding, but
very re warding!
3. 45 km – a big comeback after 4 years. Well known to Polish
MTB racers - a descent from Wielka Sowa. Be careful, it’s
easy to get in the air on this one!

Stage 5.	FINISH		

27.07.2018
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Głuszyca

STAGE 5.
Date:
START:
Distances:
Total ascent:
Difficulty (1-6):

Głuszyca – nitro
27.07.2018
CLASSIC & MEGA
CLASSIC 62,7 km
CLASSIC 2503 m


10:00
| MEGA 42,4 km
| MEGA 1579 m

„Dropper post friendly”! Powrót do klasycznych sekcji kultowego maratonu w Głuszycy. Ponad 60 km solidnego MTB.
Szerokie dojazdowe drogi ograniczone do minimum. Etap naszpikowany ambitnymi sekcjami i singlami na „jedno koło”.
Kochamy to, kochamy prawdziwe MTB!

The Grande Finale. Dropper post friendly stage! The trails of the
Głuszyca MTB Marathon - a legendary race well known to Polish
riders. Wide transfer roads limited to an absolute minimum! A
stage packed with one-wheel single tracks. You’re gonna love
it! MTB racing in all it’s greatness!

HIGHLIGHTS:

HIGHLIGHTS:

1. 18 km – wspaniały singiel na niebieskim szlaku rowerowym zakończony przyjemnym ziemnym singlem wijącym się wśród drzew (na dystansie Classic pokonamy
go w tym dniu dwukrotnie. Ale spokojnie, to na pewno
nikogo nie znudzi).
2. 29 km – 4 kilometry singla na Rybnickim Grzbiecie. Nie
sposób go nie pokochać. Powrót do korzeni MTB w górach
Wałbrzyskich.
3. 43 km – tutaj rozpoczyna się 10km, które odpowiedzą na
pytanie: „Po co ktoś stworzył rower górski?”. 3 zjazdy i 3
podjazdy które każdy z Was długo będzie pamiętał. Czerwony szlak z Andrzejówki, Żółty z ruin zamku Radosno
i niebieski z góry Suchawa i Włostowa. Dla tych 10 km
warto przyjechać tutaj nawet z drugiego końca świata.

1. 18 km – a great single track on the blue trail ending with a
twisty section between the trees.
2. 29 km – 4 km of single track on Rybnicki Grzbiet. Impossible
not to love. Back to MTB roots!
3. 43 km – 10 km section that will answer the question: what
was mountain bike made for. 3 ascents and 3 descents which
you will remember for a long time! Red trail from Andrzejówka, yellow trali from the ruins of Radosno castle and a
blue trail from Suchawa and Włostowa mountains. Seriously, it’s totally worth to travel a world for this one!
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unexplored & core MTB

TROPHY

KOLARSTWO GÓRSKIE DLA KONESERÓW MTB

BESKIDY MTB

