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SingleTrack Wisła 100 

 
Zasady 

Cel wyzwania: 
• Popularyzacja kolarstwa górskiego 

• Promocja trasy SingleTrack Wisła 

• Propagowanie zdrowego aktywnego wypoczynku oraz zdrowego trybu życia. 
 
Nazwa: 
SingleTrack Wisła 100 (skrót STW100) 
 
I. Udział w wyzwaniu 

Przez czas trwania wyzwania nie ma zapewnionej opieki medycznej ani punktu żywnościowego 
(bufet). Uczestnik startują wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.  
Rejestracja nie jest obowiązkowa. Jest tylko i wyłącznie do celów statystycznych oraz w celu 
przygotowania numerów startowych. Numer startowy nie jest wymagany aby wystartować w 
wyzwaniu. 
 
II. Termin wyzwania i miejsce 

18.08.2019 niedziela SingleTrack Grudziądz 
 

III. Warunki uczestnictwa 

Aby zaliczyć  wyzwanie należy pokonać ponad 100 km na trasie SigleTrack Wisła w dniu 18.08.2019 
r. Można wykonać dowolną liczbę przerw o dowolnej długości ich trwania podczas jazdy. Jedyne 
ograniczenie to 24 godziny czasu na przekroczenie ustalonego dystansu. ROZPOCZĘCIE I 
ZAKOŃCZENIE JAZDY MUSI NASTĄPIĆ W DNIU 18.08.2019. Następnie należy wysłać zapis 
zarejestrowanej jazdy (np. Link do aktywności na Starva, Endomondo itp.) w celu weryfikacji na e-
mail kontakt@wbtiming.pl lub napisać wiadomość prywatną na profil Facebook-owy SingleTrack 
Wisła. Przesłanie takiej wiadomości i pozytywnej weryfikacji przejazdu będzie skutkowało 
umieszczeniem danych uczestnika na stronie o zaliczeniu zadania.  
 
Każdy uczestnik wyzwania jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym oraz w pełni sprawnym 
rowerem. Do udziału w wyzwaniu dopuszcza się dowolny rower jednoosobowy w dobrym stanie 
technicznym, poruszany wyłącznie siłą mięśni kierującego, wyposażony w dwa sprawne hamulce. 
 
Proszę też pamiętać że wymagamy prawidłowego kierunku jazdy zgodnego z oznakowaniem trasy.  
 
Zabrania się startu na rowerach elektrycznych, wspomaganych elektrycznie lub wyposażonych                 
w innego rodzaju wspomaganie (silnik) oraz na rowerach ze zdemontowanym układem 
hamulcowym przedniego lub tylnego koła 

 
IV. Limit czasowy i dystans zawodów 
Limit czasowy: 24 h od godziny 00:00 do godziny 23:59 w dniu 18.08.2019 r. (rozpoczęcie i 
zakończenie jazdy musi nastąpić w dniu 18.08.2019 r. 
 
V. Ochrona środowiska naturalnego 

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy. 
Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją.  
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