
 
 

Regulamin wyścigu etapowego Dukla Wolf Race 2018 
 

Cel zawodów  

Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce i na Słowacji. 

2. Promowanie regionalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych szlaków i miejscowości 

turystycznych. 

3. Wyłonienie najlepszych zawodników w międzynarodowym, etapowym maratonie MTB 

rozgrywanym w Polsce i na Słowacji. 

4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 

• Nazwa imprezy  

Dukla Wolf Race 

• Organizator  

MOSiR Dukla 

Kontakt: 

e-mail:  mosirzgloszenia@dukla.pl 

Oficjalna strona internetowa: 

http://wolfrace.mosir.dukla.pl/ 

Numer rachunku bankowego: 

…………………………………….. 

• Termin imprezy  

4 – 5 – 6 Maj 2018 

• Etapy Etap 1 – 4.05.2018 • 

Etap 2 – 5.05.2018 

Etap 3 – 6.05.2018  

• ( Etap ten daje możliwość startu w ramach VI Edycji MTB Wietrzno o Puchar 

SlowBeskid; jednorazowy start )  

Przybliżona całkowita długość trasy: 185 

Przybliżona różnica poziomów:  5700 

• Warunki uczestnictwa  

Uczestnikiem Dukla Wolf Race będzie osoba, która spełni następujące warunki: 

– wypełni kartę zgłoszeniową opublikowaną na stronie internetowej: http://timekeeper.pl/ 

http://wolfrace.mosir.dukla.pl/
http://timekeeper.pl/


Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje 

poniższą klauzule: 

a. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje regulamin imprezy i wyraża zgodę 

na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo 

oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach 

eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do 

pamięci komputera, wykorzystania do promocji i przeprowadzania imprez Organizatora, 

udostępniania sponsorom oraz partnerom imprez w celu ich promocji w kontekście udziału w 

imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Organizatora, na promocyjnych 

materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach 

telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez oraz przyjmuje do 

wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane 

te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani 

żadnym organizacjom. Zgłaszając się do imprezy zawodnik oświadcza, że wyraża tym samym 

zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych 

oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i 

paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że 

udział w imprezie sportowej wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko 

wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o 

charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w 

tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu 

oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w 

imprezie, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia 

imprezy Dukla Wolf Race organizowanej przez MOSiR Dukla. Dane osobowe będą 

przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm). Dysponuję prawem wglądu do swoich danych, 

poprawiania lub ich usunięcia.c. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez MOSiR Dukla z 

siedzibą w Dukla 38-450 przy ul. Armii Krajowej 1A, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm.).- 

dokona opłaty startowej w przewidzianym w regulaminie terminie (preferowane opłaty 

poprzez banki internetowe). Oryginał dowodu opłaty startowej (w uzasadnionych 

przypadkach) należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.6.1. Prawo do startu w 

Dukla Wolf Race mają osoby, które ukończyły 18 lat.6.2. Każdy uczestnik jest 

zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.  

• Kategorie wiekowe  

Indywidualna 

Kategoria M2 – mężczyźni od 18 do 30 lat (rok ur. 1988 – 2000) 

Kategoria M3 – mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1978 – 87) 

Kategoria M4 – mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1968 – 77) 

Kategoria M5 – mężczyźni od 51 lat (rok ur. 1967 i starsi) 



Kategoria K2 – kobiety od 18 do 30 lat (rok ur. 1988 – 2000) 

Kategoria K3 – kobiety od 31 do 40 lat (rok ur. 1978 – 87) 

Kategoria K4 – kobiety od 41 lat (rok ur. 1977 i starsze) 

Team 

Man (2 mężczyzn) 

Mix (1 mężczyzn , 1 kobieta) 

8. Opłaty 

do 23.03.2018 – 250 zł 

do 18.04.2018 – 350 zł 

do 27.04.2018 – 500 zł 

• Start dla zawodników tylko startujących w ramach VI Edycji MTB Wietrzno (dotyczy 

tylko pierwszego etapu) wynosi 40 zł.  

  

• Zasady rozgrywania wyścigu  

Wyścig etapowy Dukla Wolf Race rozegrany zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem 

We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w regulaminie będzie decydowała Komisja 

Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem Dukla Wolf Race . 

Prawo startu w zawodach mają indywidualni zawodnicy oraz drużyny. Drużynę stanowią min. 2 

osoby, które klasyfikowane będą w kategorii MAN (tylko mężczyźni) oraz MIX (min. 1 

kobieta). 

Limit zgłoszeń wynosi 400 zawodników (dotyczy wyścigu etapowego) 

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach w klasyfikacji generalnej zostaną zawodnicy oraz 

drużyny, którzy w najkrótszym łącznym czasie pokonają trasę 3 etapów Dukla Wolf Race. 

Zwycięzcami poszczególnych etapów zostaną zawodnicy i drużyny, którzy pokonają w 

najkrótszym czasie trasę danego etapu. 

Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie przez sędziów będzie 

karane. 

Do startu w wyścigu będą dopuszczone tylko rowery górskie w dobrym stanie technicznym. Za 

stan roweru podczas wyścigu odpowiada uczestnik. 

Podczas zawodów lekarz Dukla Wolf Race zastrzega sobie prawo do wycofania uczestnika, 

który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig. 

Start do pierwszego etapu nastąpi o godz. 12.00, do etapu drugiego o godz. 11.00. Start do 

trzeciego etapu nastąpi o godzinie 10.00. 

Linia startu pozostanie otwarta przez 15 min. od sygnału startu. Zawodnicy, którzy wystartują 

później nie będą uwzględnieni w wynikach etapu i nie kwalifikują się jako zawodnicy kończący 

wyścig. 

Na starcie do etapu 1 zawodnicy będą ruszali ze startu wspólnego. 



Do etapów 2 – 3 zawodnicy będą rozstawieni zgodnie z miejscami w klasyfikacji Open po 1 

etapie. 

» 1 sektor: miejsca 1 – 30, dodatkowo liderzy poszczególnych kategorii 

» 2 sektor: miejsca 31 – 60, 

» 3 sektor: miejsca powyżej 61. 

Sektory startowe będą otwarte: przed etapem 1 i 2 od godziny 10.45, przed etapem 3 od godziny 

9.45 

W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustawienia 

zawodnika w danym sektorze (na podstawie zadeklarowanego poziomu sportowego lub 

uzyskanych wyników w innych wyścigach). 

Limit wjazdu na metę etapów to godzina 18.00. 

Zawodnicy nie mieszczący się w limicie czasu mogą kontynuować wyścig, ale nie będą brane 

pod uwagę w klasyfikacjach. W sytuacjach wyjątkowych Organizator dopuszcza możliwość 

sklasyfikowania zawodnika, który nie zmieścił się w limicie czasu po złożeniu odpowiedniego 

wniosku. 

Zwycięzcy etapowi muszą być obecni podczas rozdania nagród. Dekoracja zwycięzców po 

zakończeniu każdego etapu odbędzie się o godz. 18.00. Za nieobecność na podium przydzielone 

zostaną kary czasowe: pierwsza nieobecność 3 minuty, każda kolejna 5 minut. 

Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów i ratowników medycznych. 

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie min. jednego punktu kontrolnego 

będzie karane dyskwalifikacją. 

Na trasie etapów Dukla Wolf Race będą znajdowały się punkty żywieniowe. 

Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą 

odbywać się w obrębie widoczności szlaku w sposób nie utrudniający jazdy innym zawodnikom. 

• Klasyfikacja  

Zwycięzcą klasyfikacji generalnej zostanie zawodnik, który pokona trasę 3 etapów Dukla Wolf 

Race w najkrótszym czasie łącznym. W przypadku uzyskania identycznego łącznego czasu przez 

dwóch lub więcej zawodników o zwycięstwie w klasyfikacji generalnej decyduje wyższe 

miejsce uzyskane w ostatnim etapie, po którym będzie ogłoszona klasyfikacja generalna. Po 

każdym etapie wyłoniony zostanie lider tj. zawodnik prowadzący w klasyfikacji generalnej. W 

przypadku uzyskania identycznego łącznego czasu przez dwóch lub więcej zawodników liderem 

zostaje zawodnik, który zajmie wyższe miejsce w ostatnim klasyfikowanym etapie. 

Klasyfikacja Team jest klasyfikacją opartą na indywidualnych wynikach Open Kobiet i Open 

Mężczyzn poszczególnych etapów Dukla Wolf Race. 

Czas do klasyfikacji zespołowej liczony jest według schematu klasyfikacji generalnej. 

11. Nagrody 

Na poszczególnych etapach 3 najlepszym zawodnikom w każdej kategorii wiekowej zostaną 

wręczone trofea sportowe lub nagrody rzeczowe. Trzy najlepsze drużyny będą nagradzane 

trofeami sportowymi. 



W klasyfikacji generalnej Dukla Wolf Race 3 najlepszym zawodnikom w każdej kategorii 

wiekowej oraz 3 najlepszym drużynom zostaną wręczone trofea sportowe, nagrody rzeczowe lub 

pieniężne. 

Wszyscy nagradzani zawodnicy oraz zespoły mają obowiązek uczestniczenia w ceremonii 

dekoracji po zakończeniu każdego z etapów oraz w trakcie finałowej ceremonii dekoracji. 

12. Kary 

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary: 

1. Upomnienie. 

2. Kara czasowa 

3. Dyskwalifikacja. 

Zespół może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za: 

» nie używanie sztywnych kasków, 

» nadmierne śmiecenie (poza specjalną strefą, obejmującą 200 m za każdym bufetem 

regeneracyjnym), 

» nieposzanowanie środowiska naturalnego, 

» braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy, 

» nieprzestrzeganie zasad fair play, 

» niesportowe zachowanie, 

» pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie, 

» łamanie zasad ruchu drogowego, 

W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego. 

  

• Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu  

Zawodnicy wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania Dukla Wolf Race, nie 

zależnie od przyczyny wycofania się zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym 

fakcie organizatora przed rozpoczęciem lub po zakończeniu etapu. 

W przypadku wycofania się zawodnika w trakcie trwania etapu, fakt ten należy zgłosić dzwoniąc 

pod numer telefonu +48 570 293 946 celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej. 

W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, 

zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa 

poszukiwany zawodnik. 

W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w 

porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zespołu z rywalizacji. 

14. Sugerowane wyposażenie zawodnika 

» co najmniej 2 litry płynów, 

» batony lub żele energetyczne, 

» podstawowe narzędzia do naprawy roweru, 

» zapasowa dętka, 

» pompka. 

15. Zalecane wyposażenie zawodnika 



Dukla Wolf Race jest wyścigiem etapowym, w którym uczestnicy podążają według wyznaczonej 

trasy. Zalecamy by każdy uczestnik posiadał licznik kilometrów ew. urządzenie z nawigacją 

GPS oraz telefon komórkowy. 

16. Ruch drogowy 

Dukla Wolf Race będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. 

W Polsce i Republice Słowacji obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach 

gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać 

przepisów Ruchu Drogowego. 

Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania 

pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 

17. Protesty 

Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania 

zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 PLN. Kaucja nie zostanie 

zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu 

protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego. 

18. Informacje dodatkowe 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu 

uczestników na zawody i powrotu z nich. 

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 

zawodów. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie. 

Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasach maratonu będą usuwane 

z trasy przez obsługę techniczną. 

Na trasie każdego etapu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy. 

Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk 

żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”. 

Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie tras maratonu i szczególną troskę o 

środowisko naturalne. 

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego. 

Uczestnik wyścigu etapowego Dukla Wolf Race wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową 

akceptuje warunki niniejszego Regulaminu wyścigu etapowego i wyraża zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych. 



Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego 

regulaminu oraz do jego zmian. 

 



 

 

Rules of Dukla Wolf Race 2018 
 

1. Purpose of the competition 

Popularization of mountain biking and cycling in Poland and Slovakia. 

2. Promotion of local, regional and international routes and tourist destinations. 

3. Selection the best riders in the international marathon-stage MTB race in Poland and Slovakia. 

4. Promoting a healthy lifestyle and active and recreation. 

2. Name of the event 

Dukla Wolf Race 

3. Organizer 

MOSiR Dukla 

Contact: 

e-mail: mosirzgloszenia@dukla.pl 

Official website: 

http://mosir.dukla.pl/ 

Bank account number: 

…………………………………… .. 

4. Date of the event 

4 – 5 – 6 May 2018 

5. Stages 

1st stage – 04.05.2018 

2nd stage  – 05.05.2018 

3rd stage  – 06.05.2018 

(The stage gives the opportunity to start within the VI edition of the MTB Wietrzno; one-time 

start) 

The approximate total length of the route distance, obout 180 km 

The approximate difference in levels distance about 5700 m 

6. Participation rules 

The participant of Dukla Wolf Race will be the person who fulfills the following conditions: 

http://mosir.dukla.pl/


– Fill in the application form published on the 

website: http://my3.raceresult.com/63272/registration?lang=pl 

By filling in the application form (electronic or written) the participant accepts the following 

clauses: 

a. By signing up to participate in the competition the participant accepts the rules of the event 

and agree to the free use of his image captured in the form of photographs or video recording, 

and grants the Organiser loyalty-free license to use it in all fields of usage, including preservation 

and dissemination in any form and introduction to computer memory, used to promote and 

conduct Organizer’s events, providing sponsors and partners events to promote them in the 

context of participation in the event, posting and publishing in Organizer publications for 

promotional printed materials, in newspapers, on websites and in communications TV and radio. 

The participant also agree to the processing of personal data for purposes related to the 

organization and promotion of events and acknowledges that he is entitled to inspect the contents 

of the data and correct them, the data will be kept in a safe place, they will not be sold to third 

parties or any organizations. By enrolling in the event the participant declares that he consents to 

provide first aid, perform other medical procedures and transport the victim to a safe place, 

medical and paramedical personnel acting on behalf of the organizer. Participant acknowledges 

that participation in a sporting event is associated with physical effort and entails the natural risk 

of accidents, injuries and physical injuries (including death), as well as damages and losses of 

property. In addition, participation in the competition may involve different, impossible at this 

time to predict risk factors. The signing of a declaration of knowledge of the regulations means 

that the Participant has considered and assessed the scope and nature of the risks of participation 

in the event, takes part voluntarily and at own risk. 

b. I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the 

purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 

1997, consolidated text: Journal of Laws 2016, item 922 as amended. I have the right to inspect 

their data, correct or delete them. 

– make the fee payment within the prescribed time limit in the regulations (preferred payments 

through Internet banks). Original proof of payment (in justified cases) should be available for 

inspection at the race office. 

6.1. The right to take part in Dukla Wolf Race have only persons over 18 years old. 

6.2. Each participant is required to drive in a protective helmet. 

7. Age categories 

Individual 

Category M2 – men from 18 to 30 years (year of birth 1988-2000) 

Category M3 – men from 31 to 40 years (year of birth 1978-1987) 

Category M4 – men from 41 to 50 years (year of birth 1968-1977) 

M5 category – men 51 years (year of birth 1967 and older) 

Category K2 – women from 18 to 30 years (year of birth 1988-2000) 

Category K3 – women from 31 to 40 years (year of birth 1978-1987) 

Category K4 – women from 41 years old (year of birth 1977 and older) 



Team 

Man (2 men) 

Mix (1 male, 1 female) 

8. Fees 

until  24.03.2017 – 250 zł 

until  18.04.2017 – 350 zł 

until  27.04.2017 – 500 zł 

Start for participants  only competing within the 4th edition of the MTB Wietrzno (only the first 

stage) is 40 zł. 

9. Rules of the competition race 

Stage race Dukla Wolf Race will be played in accordance with these rules. 

All disputes, not included in the rules will be decided by the Ground Jury in consultation with the 

organizer of the Dukla Wolf Race. 

Right to take part in the competition have the individual players and the team. Team are the min. 

2 people, who will be classified in the category of MAN (men only) and MIX (min. 1 female). 

Entry limit is 400 players (for stage race) 

The winners in each category in the general classification will be players and teams, who in the 

shortest total time will ride through 3 stages of  Dukla Wolf Race. 

The winners of the individual stages will be the participants and teams, who will ride in the 

shortest time at the given stage. 

Lack or damaging the start number disabling  judges to read it will be punished. 

To start the race, only mountain bikes in good technical condition will be allowed. Participants 

are responsible for the condition of the bike during the race. 

During the competition doctor of Dukla Wolf Race is allowed to withdraw a participant who is 

not physically able to continue the race. 

Start of the first stage will be at  12.00. Second stage will start at 11.00. Start of the third stage 

will take place at 10.00. 

The start line will remain open for 15 minutes. from the start signal. Competitors starting after 

the given time will not be included in the stage results and will not be qualified at the finish. 

At the start of the first stage participants  will begin in mass start. 

For stages 2 – 3 players will be placed according to the results in Open classification after 1st 

stage. 

»1 sector: positions 1 – 30, in addition to the leaders of each category 

»2 sector: positions 31 – 60, 

»3rd sector: positions below 61. 

Start sectors will be open: prior to the stage 1st and 2nd at 10.45, before the stage 3rd at 9.45. 

In special cases, the organizer reserves the right to place individual player in a given sector 

(based on the declared level of sport or the results obtained in other races). 

Limit entry to run the stages is 18.00. 



Participants not finishing the race within the time limit may continue the race, but will not be 

taken into account in the classifications. In exceptional cases the organizer allows to classify a 

player who does not fit within the time limit upon application. 

Stage winners must be present at the awards ceremony. Decoration of the winners at the end of 

each stage will take place at. 18.00. For absence from the podium will be assigned to time 

penalties: for first absence 3 minutes, each additional 5 minutes. 

The route will be marked and permanently protected by judges and paramedics. 

Checkpoints will be located on the route. Missing one single point of control will result in 

disqualification. 

Feeding points will be located on the route of Dukla Wolf Race. 

All equipment repairs or other situations requiring the team to stop must be within the course 

visibility without obstructing other participants. 

10. Classification 

The winner of the general classification will be the participants who finishes the 3 stages 

of  Dukla Wolf Race in the shortest time in total. In case of identical total time for two or more 

participants  the higher position in the last stage will be considered as the winning one, after 

which general classification will be announced. After each stage, the leader will be announced in 

the general classification. In case of identical total time by two or more competitors, one placed 

higher in the final stage will be the winner. 

Team classification is a classification based on the individual results of Open Women and Open 

Men individual stages of Dukla Wolf Race. The time for the team classification is calculated 

according to the overall scheme. 

11. Prizes 

At various stages, the best 3 players in each age category will be awarded sports trophies or 

prizes. The three best teams will be awarded trophies sports. 

In the general classification of Dukla Wolf Race 3 best players in each age category and the 3 

best teams will be awarded sports trophies, prizes or cash. 

Everyone rewarded players and teams are required to attend the award ceremony held at the end 

of each stage and the final awards ceremony. 

12. Penalties 

The Jury, in consultation with the organizer may impose the following penalties: 

1. Reprimand. 

2. Time penalty 

3. Disqualification. 

A team can be penalized by the Organizer in particular for: 

»Not wearing protective helmets, 

»Excessive litter (except the special zone of 200 m within every food zone) 

„Disregard for the environment, 

„Shortcomings in equipment, affecting driving safety, 



»Non-compliance with the principles of fair play, 

»Unsportsmanlike behavior. 

»Pushing or pulling of a rider by third parties, 

»Breaking the rules of the road, 

In the case of disqualification, the organizer does not return the entry fee. 

13. Withdrawal competitor in the race 

Players withdrawing from the competition during the Dukla Wolf Race, not depending on the 

reasons for the withdrawal are obliged to immediately inform the organizer before the start or 

after the end of the stage. 

If a player retires during the stage, it should be reported by calling the telephone number 

+48 ……………………… in order to prevent a rescue action. 

In case of not notifying the organizer of the withdrawal from the race, all rescue activities 

undertaken will be covered by the participant. 

In special cases, taking into consideration safety of all the players, the Organizer in cooperation 

with race doctor has the right to withdraw the team from the competition. 

14. Suggested player’s equipment 

„At least 2 liters of fluid. 

»Bars or energy gels, 

»Basic toolkit for bike repairs, 

»Spare inner tube, 

»Pump. 

15. Recommended equipment player 

Dukla Wolf Race is a stage race in which riders follow the route. We recommend that each 

participant should have the odometer, device with GPS navigation and mobile phone. 

16. Traffic 

The Dukla Wolf Race will take place with unrestricted road traffic. 

Right-hand traffic is in force in Poland and the Slovak Republic. All participants on public roads 

should move to the right lane and strictly comply with the road law. 

Participants must bear in mind the possibility of appearing vehicles from the fields, forest roads 

or buildings. 

The organizer will not take responsibility for any traffic accidents or collisions on the route. 

17. Protests 

Protests to the Chief Commissary can be submitted in written form during the competition. A 

protest must be accompanied by a deposit of 100 PLN. The deposit will not be returned unless 

the Chief Judge in consultation with the Organizer takes judgment. The final decision belongs to 

the Chief Judge. 

18. Additional information 

The organizer does not take responsibility for accidents on the way to the competition and  from 

it. 



Each participant takes part in the competition at their own risk. 

Organizer is not responsible for things lost during the competition. 

The organizer shall not be liable for any traffic accidents or collisions on the route. 

Lack of knowledge of the rules will not be considered as an excuse. 

Participants without starting numbers moving on the bike on the route of the marathon will be 

removed from the route by maintenance. 

On the route of each stage there are steep climbs and dangerous descents. 

The race will take place regardless of weather conditions. 

The organizer reserves the right to cancel the event due to natural disasters or other deemed 

„force majeure”. 

All players are asked not to leave litter on the marathon route and take special concern of the 

environment. 

In case of resignation from the event organizer does not pay  the refund of entry fee. 

Participant stage race Dukla Wolf Race completing and signing the entry form agrees to the 

terms of stage race and allows the processing of personal data by the Organizer. 

Organizer with the Chief Judge have the right to interpret the rules and amendment them. 

 


