
KOMUNIKAT STARTOWY

 Wataha Ultra Race - WIOSNA 2023
24-26. 03. 2023

ORGANIZACJA PRZED STARTEM I NA MECIE

1. Do startu dopuszczone będą osoby, które  opłaciły pakiet startowy, podpisały  odbiór
pakietu i pojawiły się na starcie w bazie zawodów, ze sprawnym rowerem w wyznaczonym
przez organizatora terminie i miejscu startu.

Odbiór pakietu startowego wraz z własnoręcznym podpisem odbioru, jest
jednoznaczny z akceptacją REGULAMINU, OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA oraz

informacji zawartych w komunikacie startowym.

Podane dokumenty dostępne są na stronie www.watahaultrarace.pl

2. Bazą zawodów jest obiekt: Ośrodek Rejów, Wioślarska 1, Skarżysko Kamienna. Wjazd
na teren ośrodka oraz start i meta -  bramą od ulicy Słonecznej gdzie zlokalizowana jest baza
zawodów. Biuro zawodów znajduje się w obiekcie.

3.Odbiór  pakietów  startowych możliwy  będzie  w  biurze  zawodów w  piątek,
24 marca 2023 od godziny 17.00 oraz w dniu wyścigu 25 marca (sobota), biuro zawodów
będzie czynne od godziny 6.15

4. Uczestnicy korzystający z noclegu w Ośrodku Rejów oraz startujący, którzy wykupili opcję
śniadania, będą mogli zjeść śniadanie w dniu startu 25 marca, od godziny 5.30. Śniadania
można wykupić również na 26 marca (niedziela).

5. W bazie  zawodów znajduje  się  miejsce wyznaczone do przechowywania rowerów 
(sala obok  biura zawodów). Cały obiekt jest chroniony i zamykany w godzinach nocnych.
Zalecamy jednak przypiąć rower zabezpieczeniem.

6. Na całym terenie bazy zawodów (Ośrodek Rejów) dostępny jest duży, bezpłatny parking
dla  wszystkich,  którzy  przyjadą  samochodami.  Prosimy  Was  o  parkowanie  w  pewnej
odległości  od  miejsca  startu  i  mety,  aby  to  miejsce  było  wygodną  przestrzenią  dla
zawodników do komunikacji pieszej i rowerowej.

7. Start i  meta zawodów znajdują się  na terenie ośrodka,  obok sceny.  Start  odbędzie się  
w jednej grupie, 25 marca 2023, o godzinie 7.00. 

http://www.watahaultrarace.pl/


Jedziecie w grupie i zachowajcie najwyższą ostrożność przy wyjeździe z bazy zawodów i na
drodze. Wyjazd z  bazy  zawodów  odbywa  się  przez  bramę  przy  ulicy  Słonecznej.

8. W  biurze  zawodów  otrzymacie  pakiety  startowe,  zapakowane  w worki-plecaki  z  logo,
maskotkę,  bidony, 2x  naklejki  na  rower,  buff  (komin), izotoniki,  plastron  
z numerem startowym  + „trytki” i tracker GPS.

9. Odbierając pakiet startowy, należy podpisać odbiór na liście, przy swoim nazwisku  
z numerem startowym.

10. Odbiór  pakietu  startowego  wraz  z  własnoręcznym  podpisem  odbioru  jest
jednoznaczny  z  akceptacją  REGULAMINU,  OŚWIADCZENIA  UCZESTNIKA  oraz
informacji zawartych w komunikacie startowym.

11. Należy uzupełnić swoje dane kontaktowe o  nr telefonu, jeżeli nie został podany podczas
rejestracji.

ŻEROWANIE I WILCZY GŁÓD

24.03.2023 – „Żerowanie”:  posiłek + „coś mocniejszego” 
25-26.032023 – „Wilczy głód”: posiłek regeneracyjny po wyścigu + piwo lub herbata / kawa

Na  posiłki  wydawane  są  kupony  i  obowiązują  danego  dnia,  według  informacji  na
kuponie, nie przechodzą na kolejny dzień imprezy i nie wymieniają się na śniadanie.

12. Dodatkowe posiłek, herbatę, kawę lub piwo, można dokupić w barze Ośrodka Rejów (do 
wyczerpania zapasów). Dobrze jest zaopatrzyć się samemu, np w pobliskim sklepie (ul. 
Skalna 12, 26-113 Skarżysko-Kamienna). W centrum Skarżyska K. znajdziecie również 
markety spożywcze.

NA TRASIE

13. Każdy  zawodnik,  który  pokona wybraną  trasę  w  przewidzianym  limicie  czasu otrzyma
trofeum Watahy:  Dziewannę/Marzannę (symbol wiosny).  Trofeum stworzone zostało z
ekologicznych, naturalnych komponentów i jest biodegradowalne.

14. Dla zawodników osiągających trzy najlepsze czasy, na każdej z tras przewidziane są nagrody
specjalne.

15. Dla  tych  z  Was,  którzy  nie  zarezerwowali  noclegów  w  Ośrodku  Rejów, a  potrzebują
skorzystać z prysznica po wyścigu,  nieodpłatnie  przygotowane są  łazienki przy salach
noclegowych, gdzie zawodnik może wygodnie i w dobrych warunkach umyć się i przebrać
po wyczerpującym wyścigu.

16. Do  dyspozycji  w  dniu  wyścigu  jest   myjnia  dla  rowerów, wyposażona  w  szlauch oraz
szczotki. 



17. Na mecie tracker GPS musi zostać zwrócony organizatorowi. Jeśli nie dojedziecie
do mety, tracker należy wysłać, na Wasz koszt, bezpiecznie zapakowany na adres: Poltrax,  Sp
z o.o. 01-651 Warszawa, ul.  Gwiaździsta 7c/37.  Podpisanie oświadczenia na starcie stanowi
zobowiązanie do jego zwrotu lub zapłaty kwoty 600 zł, pokrywającej koszt trackera.

18. Na  podstawie  informacji  przesyłanych  przez  tracker  GPS  będziemy  ustalać
prawidłowość pokonania trasy.

19.  Dzięki trackerom będzie możliwość śledzenia zawodników na obu dystansach 
w systemie Poltrax,  za pośrednictwem strony:

   https://www.poltrax.live/wataha-wiosna

TRASA I MARATON 

1. Będziecie pokonywać dwie trasy do wyboru. Dłuższą: ok. 316 km i krótszą: ok. 181 km.

Wyboru  trasy  można  dokonać na  ok.  68 kilometrze, po  przejechaniu  pierwszego,
wspólnego odcinka.

2. Na  całej  trasie  odbywa  się  normalny  ruch  pojazdów i  pieszych  i  obowiązują  przepisy
prawa o ruchu drogowym, do których przestrzegania jesteście zobowiązani. 

3. Pokonywanie trasy ma charakter indywidualny. Trasę pokonujecie bez wsparcia i udziału
osób z zewnątrz. 

4. Urządzenia tracker GPS nie służą do nawigacji na trasie maratonu.

5. Trasę należy pokonać na rowerze, siłą własnych mięśni.

6. Można opuścić trasę w trakcie trwania wyścigu, ale aby go kontynuować należy powrócić 
w to samo miejsce na trasie.

7. Rezygnację z wyścigu należy zgłaszać organizatorowi: +48 | 795 785 676

8. Trasa nie jest oznakowana, należy ją pokonywać korzystając z urządzenia nawigacyjnego

z wgranym śladem trasy.

9. Na  trasie  znajdują  się  również  drogi  o  większym  natężeniu  ruchu,  należy  zachować
szczególną ostrożność podczas pokonywania tych odcinków i przestrzegać przepisów prawa o
ruchu drogowym.

10. Trasa przebiega przez tereny w dużej mierze niezurbanizowane, zamieszkałe przez dzikie
zwierzęta  oraz  w  okolicach  rezerwatów,  szanujcie  przyrodę.  Nie  pozostawiajcie  po  sobie
śladów obecności w postaci śmieci i nie ingerujcie w środowisko naturalne.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.poltrax.live%2Fwataha-wiosna%3Ffbclid%3DIwAR2K5dbHAxkHqdPGlDWY0N03LfZ7dirVQJojzxNZCZh8qnPCJvJOiIiU1CQ&h=AT2K1wFmDjOIyi3ErT5AV9BHfHMPQHFm_yPEDAWWsJKypIGuwDlr4WML78i1uSIJN4DOzwtyTw2QVdL9OkvKWVxuVsAgfb0g3gVzbClcTLL97r8QThss6V4XKFHmQUrsIVrC&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2JZMJPny8BWb5oLythUPJuKv29ASXkk-TRxcmtO25UOI6a6lMZiGrCdYWu5OewgoyvZqPko671WyCMghaPb-EkCpOrfQkhrD3oJeudnEeTQMRVi1hRaI_ywOeCMO1HtyWjWmeH9YswX5gvQO_p0QGVe8EuuPDRvV6vxcIKgb7lpnxoWD4mpgwj3o824Xr52H4FRWN0jAhV


11. Trasę  będziecie  pokonywać  w  warunkach  wiosennych.  Pamiętajcie  o  odpowiedniej
odzieży.  Zalecamy  Wam  posiadanie  drugiego  kompletu  odzieży na  zmianę.  Dodatkowych
rękawiczek,  skarpet  i  odzieży  baselayer. Dodatkowe  okrycie  wierzchnie,  może  również
przydać się podczas oczekiwania na samochód wsparcia.

12. Na trasie będzie działał samochód wsparcia, który możecie wezwać tylko w przypadku
rezygnacji z wyścigu.  Musicie wiedzieć, że czas oczekiwania na samochód  wsparcia  może się
wydłużyć ze względu na  konieczność pokonania odległości dzielącej  Was od miejsca postoju
samochodu, oraz na obsługę innych zawodników. 

Zalecamy Wam posiadanie dodatkowego okrycia w postaci np. kurtki puchowej,  śpiwora, lub
przynajmniej  folii  NRC na  czas  oczekiwania  oraz  drugiego  (awaryjnego,  suchego)  kompletu
odzieży.

Samochód wsparcia, kontakt: +48| 733 969 889

Organizator: +48 | 795 785 676

13. Wzywając samochód wsparcia, należy udać się do najbliższej drogi dojazdowej i  podać swoje
położenie operatorowi samochodu (jeżeli jest taka możliwość,  najlepiej jest wysłać „pinezkę”
Google).  

Samochód wsparcia przyjedzie możliwie blisko zawodnika, na tyle, na ile pozwoli na to teren i
przepisy. Będziemy również pomagać w zlokalizowaniu Was na trasie.

14. Samochód  wsparcia  może  zabrać  do  3  osób  z  rowerami  jednocześnie.  
Samochód nie będzie od razu wracał do bazy zawodów, jeżeli na trasie będzie musiał odebrać
kolejnych zawodników, którzy zgłoszą rezygnację.

15. Operator  samochodu  wsparcia  dołoży  wszelkich  starań,  aby  zabezpieczyć  Wasze
rowery  na  czas  transportu.  Nie  ponosi  jednak  odpowiedzialności  za  powstałe  szkody
podczas transportu rowerów. Wzywając samochód wsparcia, akceptujecie te warunki.

16. Możecie zrezygnować z wyścigu bez pomocy samochodu wsparcia. Należy powiadomić o 
tym organizatora.

Organizator: +48 | 795 785 676

Możecie  dotrzeć  do  bazy  zawodów  o  własnych  siłach  lub  opuścić  trasę  samodzielnie  
w dowolny sposób. Należy pamiętać o niezwłocznym odesłaniu trackera GPS na podany adres.

17. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie będziecie mogli podążać śladem trasy, lub zgubicie się,
znajdźcie  bezpieczny  objazd  lub  wróćcie  na  trasę  możliwie  szybko, ale  bezpiecznie.

18. W  sytuacjach  zagrażających  zdrowiu  lub  życiu  (np.  natrafiając  na:  wiatrołom,   poważnie
uszkodzoną drogę przez maszyny zrywkowe lub prowadzących pracę pracowników gospodarki
leśnej, polujących myśliwych i inne zagrażające sytuacje w tym warunki atmosferyczne jak np.
oblodzenia  dróg),  należy  samodzielnie  opuścić  niebezpieczną  część  trasy  i  znaleźć
bezpieczny objazd, Organizator w takiej, uzasadnionej sytuacji nie będzie ponosił konsekwencji
wobec zawodnika z powodu zmiany trasy.



UWAGA!!!:
Na ok. 159 km Długiej Łapy i na ok. 131 km Krótkiej Łapy natraficie na zakaz wjazdu ustawiony przez

nadleśnictowo w związku z pracamy leśnymi. Nadleśnictwo zostało powiadomione o Waszej
obecności i zezwoliło na przejazd tym odcinkiem.

TRASY:
https://watahaultrarace.pl/wiosna-2023-trasy

Wszelkie nie zawarte w komunikacie informacje znajdziecie w regulaminie
 i oświadczeniu uczestnika na stronie

www.watahaultrarace.pl

Zapraszamy też do kontaktu z organizatorem, udzielimy wszelkich wyjaśnień i będziemy
 się starali szukać najlepszych dla nas wszystkich rozwiązań.

Organizator: +48 | 795 785 676

www.watahaultrarace.pl
https://www.facebook.com/watahaultrarace
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