
RAP Challenge 300 - 24.07.2021 

Komunikat startowy nr 1 (2021-07-08) 

1. Ślad GPS. Zawodnicy otrzymają rejestratory GPS. Będą widoczni podczas jazdy w serwisie 

monitorującym. Wyścig obsługuje firma BBtracker (obsługująca np. Pierścień Tysiąca Jezior 

https://ptj2021.1008.pl/ czy Tour de Silesia https://tds2021.1008.pl/ Po wyścigu zawodnik 

może otrzymać track zarejestrowany przez urządzenie GPS. 

2. Limit czasu 24h. Jak to traktować? Limit liczy się na dystansie od startu ostrego w Obórkach, 

czyli od 9:00. Godzinę wcześniej, czyli o 8:00 jest start honorowy przy Ratuszu Ursynów. To 

oznacza, że najpóźniej 25.07 o 9:00 zawodnik/zawodniczka powinna/powinien pojawić się na 

mecie ostrej w Obórkach,  aby potem przejechać – bez ścigania – na metę honorową przy 

Ratuszu. Tam jest koniec wyścigu.   

3. Opuszczanie trasy. Korzystanie z serwisu. Zgodnie z pkt V (a) w przypadku solo unsupported 

dozwolona jest zorganizowana lub przypadkowa pomoc stacjonarna a zabroniona pomoc 

mobilna. Czyli można zjechać do serwisu i wrócić na trasę w tym samym punkcie, gdzie trasa 

została opuszczona. Jeśli zawodnik już teraz ma to zaplanowane, może napisać maila na 

race@racearoundpoland.pl. Jeśli to wyjdzie w trakcie wyścigu - telefon lub sms na 501 584 

669 ze wskazaniem punktu, w którym następuje zjazd z trasy. Zabroniona jest pomoc 

mobilna, czyli przemieszczanie się pojazdem w celu kilkukrotnej pomocy zawodnikowi. 

4. Parkowanie samochodu na czas maratonu. Jest taka możliwość na wyznaczonych miejscach 

dla uczestników RAP na terenie Ratusza Ursynów (miejsce startu honorowego).  

5. Zniżka na suplementy Namedsport. Przed wyścigiem, czyli do 23.07.2021 (oczywiście lepiej 

wcześniej) możecie zamówić na stronie https://weron.pl/ suplementy NAMEDSPORT> z 

rabatem -25%. Należy użyć specjalnego kodu rabatowego. Kod udostępniliśmy w zamkniętej 

grupie na FB. Kto go nie ma a potrzebuje, prośba o info do organizatora. Liczba użyć tego 

kodu jest ograniczona do liczby uczestników RAP, więc prośba o zamawianie jednorazowe i 

nie dzielenie się tym kodem z innymi osobami.  

6. Pomoc telefoniczna. Wsparcie telefoniczne ze strony rodziny czy znajomych jest dozwolone 

bez żadnych ograniczeń. Wspierający mogą w imieniu zawodnika w szczególności 

rezerwować noclegi. Co więcej założymy grupę zawodników na Whatsupie, żebyśmy my jako 

organizatorzy oraz Wy jako zawodnicy mogli przekazywać sobie ważne informacje z trasy lub 

po prostu wymienić kilka słów na postoju lub przesłać zdjęcia. 

  

https://ptj2021.1008.pl/
https://tds2021.1008.pl/


 

7. Żywienie na trasie. Zapewniony jeden bufet w cenie w połowie trasy. 

 
8. Odblaski. Zgodnie z regulaminem obowiązkowe są naklejki odblaskowe montowane na 

rower. MIEJSCA MONTOWANIA NAKLEJEK ODBLASKOWYCH: 

a. widelce (4 odblaski) - min. rozmiar 7cm x 1,5cm 

b. obręcze (min. 4 odblaski) - min. rozmiar 7cm x 1,5cm 

c. korby (2 odblaski) - min. rozmiar 7cm x 1,5cm 

d. tył pedału, buta lub ochraniacza (2 odblaski) 

e. Naklejki dostarczymy, ale jeśli ktoś woli swoją albo już ma oklejony rower to 

oczywiście OK. 

 
9. Plan na piątek 23.07 i sobotę 24.07 

a. 23.07 12:00-20:00 -  rejestracja, odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów 

(Warszawa, al. KEN 61) 

km dystans gdzie co czynne 35km/h 24km/h 21km/h 13km/h

-12 - Ratusz Ursynów start honorowy 8:00 8:00 8:00 8:00

0 12 Obórki start ostry 9:00 9:00 9:00 9:00

21 21 Góra Kalwaria Góra Kawiarnia 8-21 9:36 9:52 10:00 10:36

61 40 Parysów Topaz Express 5-21 10:44 11:32 11:54 13:41

97 36 Huta-Dąbrowa stacja beznynowa "Nasza" 24/7 11:46 13:02 13:37 16:27

151 54 Czemierniki bufet gminy Czemierniki 24/7 13:18 15:17 16:11 20:36

205 54 Huta-Dąbrowa stacja beznynowa "Nasza" 24/7 14:51 17:32 18:45 0:46

241 36 Parysów Topaz Express 5-21 15:53 19:02 20:28 3:32

281 40 Góra Kalwaria Góra Kawiarnia 8-21 17:01 20:42 22:22 6:36

302 21 Obórki ostry finisz 17:37 21:35 23:22 8:13

314 12 Ratusz Ursynów honorowy finisz 17:58 22:05 23:57 9:09
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b. 23.07 16:00-17:30 – odprawa zawodników RAP i RAP Challenge (Warszawa, al. KEN 

61) 

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

KEN 61) 

d. 24.07 8:00 start honorowy 

10. Odprawa techniczna samochodów, rowerów i przekazanie GPS. Na co najmniej pół godziny 

przed startem honorowym należy zgłosić się do odprawy technicznej (oznaczony namiot) 

11. Godziny startów ostrych (Obórki) wg numerów startowych 

10 – 8:58 

11 – 9:00 

501 – 9:02 

502 – 9:04 

503 – 9:06 

701 – 9:08 


