
 

 

Komunikat techniczny 

1. Termin i miejsce   

5-6 kwietnia 2019 r. – Dzięgielów, ul. Zamkowa 38, Zamek Rycerski 

Biuro zawodów – Dzięgielów, ul. Zamkowa 38, Zamek Rycerski 

 

II. Zakwaterowanie 

Nocleg w warunkach turystycznych – Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w 

Dzięgielowie. 

 

Miejsca parkingowe - Parkingi są zlokalizowane ok 800 m od startu 

 

UWAGA! Obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania wzdłuż dróg. Samochody 

pozostawione na poboczach mogą zostać odholowane na koszt właściciela. 



 

 

Sklep spożywczy przy Zamku Rycerskim będzie czynny w piątek do 22:00. 

 

Osoby, które zrezygnują z dalszej rywalizacji na punkcie w Lipowej zostaną zabrane do 

Dzięgielowa autobusem. Odjazd o 9:00. 

Autobus (komunikacja publiczna) z przełęczy Salmopolskiej do Goleszowa odjazd o 11:15 

Depozyt na starcie/mecie. 

Podczas zawodów będzie przeprowadzona kontrola antydopingowa. 

Będzie czynny „salamandrowy”, bogato zaopatrzony sklepik, a w nim do nabycia między 

innymi: koszulki, bluzy, gadżety reklamowe związane z naszymi imprezami, a także będzie 

można wspomóc naszą akcję zbierania na ortezy dla Laury. Dzięki Waszej hojności udało się 

uzbierać połowę potrzebnej kwoty (na całość potrzeba 5000 zł). Mamy nadzieję, że 

uzbieramy resztę.  

 

III. Program imprezy 

 

    5.04.2019 

• od 16:00 – 23:00 Rejestracja zawodników w biurze zawodów – odbiór pakietów startowych 

(wszystkie dystanse); 

• 21:15 odprawa techniczna SUT-100 – obowiązkowa, 

• 22:00 start SUT – 100 

6.04.2019 

• od 04:00 – 8:30 Rejestracja zawodników w biurze zawodów – odbiór pakietów startowych 

(50, 25 i 10 km); 

• 07:15 odprawa techniczna SUT–50 – obowiązkowa; 

• 08:00 start SUT-50; 

• 08:30 odprawa techniczna SUT–25 – zalecana; 

• 09:00 start SUT – 25; 

• 10:00 start Zamkowej Salamandry; 

• 13:00 limit czasu Zamkowej Salamandry; 

• 15:00 limit czasu SUT – 25; 

• 18:00 limit czasu SUT – 50 i SUT – 100; 

• 19:00 dekoracja najlepszych zawodników. 

 

 

 

 



 

 

IV.  Przebieg trasy i znakowanie 

 

Przebieg tras 

SUT - 100: 

Dzięgielów – Tuł – Leszna Górna – Ostry Nydecki - Mała Czantoria – Wielka Czantoria 

– Soszów – Stożek – Kiczory – przeł. Kubalonka – Wisła Nowa Osada – Cieńków – 

Magurka Wiślańska – Magurka Radziechowska – Ostre – Skrzyczne – Malinowska 

Skała - Malinów - przeł. Salmopolska – Trzy Kopce Wiślańskie – Orłowa – Ustroń 

Polana – Wielka Czantoria – Mała Czantoria – Cisownica – Dzięgielów;  

 

SUT - 50:  

Dzięgielów – Tuł – Leszna Górna – Ostry Nydecki – Mała Czantoria – Wielka Czantoria 

– Soszów – Wisła Jawornik – Gahura - Ustroń Polana – Wielka Czantoria – Mała 

Czantoria – Cisownica – Dziegielów; 

 

 

SUT - 25: 

Dziegielów – Tuł – Leszna Górna – Ostry Nydecki – Pod Małą Czantorią - Cisownica – 

Dzięgielów. 

 

 

Zamkowa Salamandra – trasa poprowadzona w terenie leśnym, oznaczona przez Organizatora. 

 

 

Znakowanie 

 

Trasa SUT– 100 

• Start (Dzięgielów) - Soszów taśmy biało-czerwone oraz taśmy odblaskowe,  

• Soszów – Lipowa – taśmy odblaskowe,  

• Lipowa - Ustroń Polana oznaczenie wyłącznie szlakami turystycznymi  
Od Do Kolor szlaku Dystans (w przyb.) 

Lipowa PK4/PŻ3 Skrzyczne Niebieski 4,2 km +725/-6 

Skrzyczne Malinowska Skała Zielony 4,3 km +56/-165 

Malinowska Skała Przełęcz Salmopolska Czerwony 3,7 km +89/-312 

Przełęcz Salmopolska Trzy Kopce Wiślańskie Żółty 5,7 km +159/-280 

Trzy Kopce Wiślańskie Przełęcz Beskidek Niebieski 5,7 km +197/-304 

Przełęcz Beskidek Ustroń Polana PK6/PŻ4 Zielony 4,5 km +19/-331 

 

• Ustroń Polana - Meta (Dzięgielów), taśmy biało-czerwone. 

 

Trasy SUT – 50, SUT -25 i Zamkowa Salamandra będą oznaczone w całości taśmami biało 

– czerwonymi. 

 

Uwaga! Na trasie mogą znajdować się oznaczenia innych biegów. 

 

V. Bezpieczeństwo 

Podczas rywalizacji zawodnicy obowiązani są posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe - 

szczegóły w regulaminie. Uwaga! Folia NRC o wymiarach min. 120x200 cm, telefon – 



 

 

naładowany, opcjonalnie powerbank – szczególnie na trasie SUT-100. 

 

Wyposażenie obowiązkowe – szczegóły w regulaminie. Prosimy o nielekceważenie naszych 

zaleceń 

Zalecamy zachowanie szczególnej uwagi przy przechodzeniu przez drogi, a zwłaszcza w 

miejscach: 

 

 

przeł. Kubalonka – przejście przez drogę wojewódzką o dużym natężeniu ruchu; 

 

 

https://beskidzka160.pl/content/uploads/sites/2/2018/12/regulamin-salamandra-2019-1.pdf


 

 

przeł. Salmopolska (Biały Krzyż) – przejście żółtego szlaku przez drogę wojewódzką o dużym 

natężeniu ruchu; przejście nieoznaczone, za zakrętem. Jest to miejsce uważane przez 

organizatorów za szczególnie niebezpieczne; 

 

Tam, gdzie jest to konieczne i możliwe, zalecamy przejście przez jezdnię, korzystając z 

oznaczonych miejsc dla pieszych. Uczestnicy kontynuujący rywalizację mają obowiązek 

poruszać się w trakcie biegu wyłącznie po trasie wskazanej przez organizatora, ze zwróceniem 

uwagi na innych użytkowników szlaków, dróg itp. Szczególną ostrożność należy zachować 

podczas dobiegania i przebiegania (przechodzenia) przez ruchliwe odcinki dróg i ulic. Zgodnie 

z obowiązującym Prawem o ruchu drogowym. 

 

VI. Stałe punkty kontrolne: 

Na trasie wyznaczono punkty kontrolne (PK) i punkty żywieniowe (PŻ) zgodnie z niżej 

zamieszczona lokalizacją. Uwaga przewyższenia podane w przybliżeniu! 

 

SUT - 100 

 

Etap 
Zab. 

Med. 

Dyst. 

w km 

Dyst. 

między 

PK w km 

Wysokość 

+/- 

w m 

Czas 

między PK 

Limit 

godzinowy 

Start - Leszna Budzin PK1/PŻ1 + 14 14 +660/-410 2:30 00:30 

Leszna Budzin – Mały Stożek PK2  27 13 +708/-497 2:30 03:00 

Mały Stożek - Wisła oś. Kozińce 

PK3/PŻ2 

+ 
39 12 +378/-621 2:00 05:00 

Wisła oś. Kozińce – Lipowa 

PK4/PŻ3 
- 60 21 +879/-939 3:30 08:30 

Lipowa PK4/PŻ3– Salmopol PK5  72 12 +903/-493 2:30 11:00 

Salmopol - Ustroń Polana PK6/PŻ4 + 87 15 +363/-914 3:00 14:00 

Ustroń Polana - Meta + 104 17 +910/-866 4:00 18:00 

 

Uwaga: PK2 mały Stożek i PK5 są jedynie punktami kontrolnymi - bez pomiaru czasu i 

bez konsekwencji wynikających z przekroczenia limitu i dyskwalifikacji! 

 

SUT – 50 

  

Miejsce 

Zab. 

Med. Odległość 

Odl. 

między 

PK 

Wysokość 

+/- 

Czas 

między 

PK 

Limit 

godzinowy 

Start - Leszna Budzin PK1/PŻ1 + 14 km 14 km +660/-410 2:30 10:30  

Leszna Budzin - Ustroń Polana 

PK2/PŻ2 
+ 33 km 19 km +950/-1234 3:30 14:00 

Ustroń Polana - Meta + 50 km 17 km +910/-866 4:00 18:00 

 

 



 

 

SUT – 25 

 

Miejsce 
Zab. 

Med. 
Odległość 

Odl. 

między PK 

Czas między 

PK 

Limit 

godzinowy 

Start Dzięgielów - Leszna Budzin 

PK1/PŻ1 
+ 14 km 14 km 2:30 11:30  

Leszna Budzin – Meta Dzięgielów + 25 km 11 km 3:30 15:00 

 

Zabezpieczenie medyczne zapewniają ratownicy medyczni ze stowarzyszenia „Joannici”. Na 

poszczególnych punktach kontrolnych prowadzona jest „ewidencja” zawodników pozostających na 

trasie. Punkty kontrolne zamykane będą dopiero po dotarciu wszystkich zawodników biorących 

udział w rywalizacji lub takich, którzy z rywalizacji rezygnują. Zawodnicy mają obowiązek 

informowania, o fakcie zejścia z trasy lub rezygnacji z udziału w zawodach. W bazie zawodów, przez 

cały czas trwania imprezy, pod telefonami będą dostępne osoby znające trasę i w razie potrzeby 

służące pomocą. 

 

 

VI.  Wykaz punktów odżywczych: 

 

SUT - 100 

 

Nr PŻ Odl. Miejsce 

PŻ1 14 km 
Leszna Budzin:  

woda, Izo, ciasto, kofola, zwykła cola, owoce, suszone owoce 

PK 2 Mały Stożek 27 km Woda 

PŻ2 39 km 

Wisła oś. Kozińce, skrzyżowanie szlaku z drogą:  

pomidorówka, woda, izo, ciasta, kiełbasa, ser żółty, kawa, herbata, 

owoce, słone przekąski, ogórki kiszone, cytryna , sól 

PŻ3 60 km 
Lipowa:  

woda, izo, ciasto, owoce, suche owoce, kiełbasa 

PK5 Salmopol 72 km Woda 

PŻ4 87 km 

Ustroń Polana – przy dolnej stacji Kolei Linowej „Czantoria”:   

woda, Izo, Pomidorówka (jeżeli będzie zimno) kawa, herbata, kofola, 

zwykła cola, kiełbasa, ser, ciasta, ciasteczka owsiane, żelki, owoce, 

ogórki kiszone, cytryna, sól 

SUT – 50 

 

Nr PŻ Odl. Miejsce 

PŻ1 15 km 
Leszna Budzin:  

woda, Izo, ciasto, kofola, zwykła cola, owoce, suszone owoce 

PŻ2 33 km 

Ustroń Polana – przy dolnej stacji Kolei Linowej „Czantoria”:   

woda, Izo, Pomidorówka (jeżeli będzie zimno) kawa, herbata, kofola, 

zwykła cola, kiełbasa, ser, ciasta, ciasteczka owsiane, żelki, owoce, 

ogórki kiszone, cytryna, sól 

 

 



 

 

 

 

SUT– 25 

 

Nr PŻ Odległość Miejsce 

PŻ1 14 km 
Leszna Budzin:  

woda, Izo, ciasto, kofola, zwykła cola, owoce, suszone owoce 

 

ZAMKOWA SALAMANDRA – nie przewidziano punktów odżywczych 

 

 

META: posiłek regeneracyjny + piwo. Do dyspozycji na mecie będzie również: grill prowadzony 

przez restaurację "Pozytyw" oraz Placki Gazdy. 


