
Race Around Poland – edycja 2021 

Komunikat startowy nr 2 (2021-07-20) 

1. UPDATE! Na PK zawodnik może skorzystać z następujących udogodnień: 

a. Gniazdo 220v w celu podładowania urządzenie monitorujące i inne urządzenia 

(telefon, przerzutki, licznik, lampki itp.) 

b. stojak rowerowy w celu dokonania samodzielnej naprawy roweru 

c. dostępny smar do łańcucha i szmatka 

d. stacjonarna pompka 

e. Zestaw kluczy ampulowych/imbusowych 2, 3, 4, 5, 6, 8 

f. Klucz do kaset 

g. Klucz 15 do pedałów 

h. Trytytki 

i. Taśma izolacyjna 

j. Red bull       

k. Możliwość noclegu (odpłatnie) po wcześniejszej rezerwacji bezpośrednio w hotelu 

lub wzięcia noclegu na miejscu, z marszu. Oczywiście w ramach aktualnie dostępnych 

miejsc. Każdy PK ma swoją specyfikę i czasami oferuje coś więcej. Opisy oferty PK są 

zawarte w komunikacie startowym. 

l. Możliwość zjedzenia posiłku (odpłatnie) w godzinach pracy restauracji hotelowej. 

Czasami będzie możliwość zjedzenia także w nocy. Patrz – opisy oferty PK. 

m. Możliwość zakupu dętki wentyl presta 60mm (23zł, bezgotówkowo, przelew online) 

n. Możliwość zakupu opony GP 5000 zwijana 25C – ilość ograniczona do 1 opony na PK 

(295zł, bezgotówkowo, przelew online) 

o. Na punktach od PK4 do PK11 – możliwość zakupu łańcucha 11rz 116 Ogniw CN-

HG601 +Spinka (163zł, bezgotówkowo, przelew online) 

 

2. Lokalizacja GPS. Urządzenia najlepiej ładować podczas snu. Jeśli jednak nie będzie takiej 

możliwości, bo zawodnik nie będzie miał zamiaru się zatrzymywać na dłużej pomimo niskiego 

stanu baterii, w takim przypadku będzie mógł wypożyczyć powerbank (1 powerbank na PK) z 

kablem micro USB i podładować urządzenie w czasie jazdy a następnie oddać go na kolejnym 

PK. 

 

3. Grupa whatsup. Przed kolarzami będzie jechał samochód techniczny „MAT”. Jeśli natrafi na 

problem na trasie, objazd – będzie informował, co robić na specjalnej grupie whats’up „RAP 

RACERS”. Na tą grupę możecie też wrzucać inne zgłoszenia, które są kierowane do wszystkich 

zawodników. Także foty, relacje, itp. Będziemy je wykorzystywać i np. wrzucać na social 

media. 

 

4. Komunikacja z organizatorem. Jeśli chcecie przekazać informacje tylko organizatorowi, np. 

jakieś pytanie, prośbę dotyczącą wizyty na PK – piszcie lub dzwońcie na 501-584-669 albo 

603-054-090  

 

5. Hasztag #raceap21 – jeśli będziecie publikować coś na socialach odnośnie wyścigu (FB, TT, 

IG…) stosujcie hasztag #raceap21 wtedy będzie się łatwiej szukało informacji 

 



6. Wozy techniczne. Od Obórek do Gassów jadą drogą okrężną – nie wzdłuż wału (tam jest 

wąska droga i jeżdżą kolarze) 

 

7. Auta wyścigu. Po trasie wyścigu będą poruszać się 2 auta organizatora.  

 

a. MAT – przed pierwszym kolarzem, będzie wiozło Wasze przepaki na PK (widoczne na 

rap.1008.pl)  

b. REM – zgodnie z limitem czasu, docierając do zawodników, którzy nie dotarli na czas 

na kolejny PK. (widoczne na rap.1008.pl) 

c. auta nieoznakowane, którymi poruszają się obserwatorzy nadzorujący prawidłowość 

przebiegu wyścigu i notujący ewentualne zachowania sprzeczne z regulaminem, co 

może skutkować nałożeniem kary czasowej lub DSQ określonej w załączniku B 

regulaminu.  

 

8. Out of the limit. Bierzecie udział z zawodach sportowych z wymagającym czasu. To jest 

wyścig, nie maraton. Do limitów podchodzimy kategorycznie.  

Samo przygotowanie i stanięcie na starcie jest wyczynem w obliczu poniesionych wyrzeczeń oraz 

zainwestowanych środków i czasu. Zaliczenie w limicie czasu nawet kilku PK jest zadaniem tym 

bardziej trudnym, a przejechanie 3600km w 12 dni solo to mistrzostwo!   

Tym samym w RAP jako wyzwaniu sportowym chcemy podkreślić te 3 poziomy „wtajemniczenia” a 

jednocześnie pragniemy je wyraźnie rozdzielić. Dlatego z matematyczną dokładnością będziemy 

trzymać się limitów na każdym PK i oficjalne wyniki będą je odzwierciedlać. 

W praktyce oznacza to tyle, że jeśli zawodnik/team znajdzie się poza limitem czasu, jego oficjalny 

wynik zatrzyma się na ostatnim PK, na którym był w limicie i zostanie „finiszerem PK nr nn”. 

Następnie na monitoringu rap.1008.pl zostanie przeniesiony do grupy „Wycofani”, gdzie będzie 

widać, jaki jest jego ostatni PK. 

W tym momencie oficjalny wynik zawodnika/teamu będzie już ustalony bez względu na to czy będzie 

on kontynuował jazdę, czy nie. Może on skorzystać z pomocy auta technicznego „REM” jadącego z 

prędkością limitu  (auto widoczne na monitoringu). Tam będzie mógł skorzystać z przepaku (jeśli 

nadał go na ten wóz, naklejka REM), posiłku/napoju, podwózki po trasie np. na pociąg. W aucie 

„REM” jest ograniczona liczba miejsc do 5 miejsc dla kolarzy i ograniczona liczba przestrzeni 

bagażowej (auto Ford Transit Brygadowy), więc oczywiście – wszystko w miarę możliwości.  

Kolarz może także kontynuować jazdę, poza wyścigiem. Może zachować tracker i będzie widoczny na 

monitoringu. W tym przypadku będzie musiał odesłać tracker do jego właściciela czyli 

MapSerwis.com 

 

9. UPDATE! Plan na piątek 23.07 i sobotę 24.07 

a. 23.07 12:00-20:00 -  rejestracja, podpisywanie oświadczeń, odbiór pakietów 

startowych, przyjmowanie przepaków w Biurze Zawodów (Warszawa, al. KEN 61) 

b. 23.07 15:00-16:00 – odprawa techniczna samochodów (nie dotyczy kat. 

unsupported) (Warszawa, al. KEN 61) 

c. 23.07 16:00-17:30 – obowiązkowa odprawa zawodników (Warszawa, al. KEN 61) 

d. 23.07 17:30-20:30 – profesjonalna sesja zdjęciowa zawodników i ekip (Warszawa, al. 

KEN 61) – zamiast tego zawodnicy będą fotografowani na scenie na podczas startu 

honorowego w sobotę 



e. 24.07 7:00-9:00 – przyjmowanie przepaków na PK 

f. 24.07 7:00-13:00 - przyjmowanie przepaków na metę i auto REM 

g. 24.07 9:30,10:30, 11:30, 12:30 – na pół godziny przed startem honorowym należy się 

zgłosić do namiotu odprawy technicznej z oklejonymi rowerami w celu odebrania 

urządzenia GPS  

h. Starty honorowe są o równych godzinach od 10:00 do 13:00. Cała ceremonia trwa do 

15 minut, podczas których zawodnicy są kolejno wywoływani przez spikera. Po 

przedstawieniu wszystkich zawodników z danej grupy – grupa razem udaje się na 

start w Obórkach. 

i. 24.07 10:00 start honorowy zawodników z kategorii SOLO UNSUPPORTED numery 

startowe <15 

j. 24.07 11:00 start honorowy zawodników z kategorii SOLO UNSUPPORTED numery 

startowe >=15 

k. 24.07 12:00 start honorowy zawodników z kategorii SOLO SEMI-SUPPORTED 

l. 24.07 13:00 start honorowy zawodników z kategorii 4-PERSON TEAM 


