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uż po raz trzeci pojawicie się na starcie wyjątkowe-

go wydarzenia, jakim jest „Majka Days by hansgrohe” – dwudniowe kolarskie
święto z udziałem Wielkiego Mistrza – Rafała Majki, medalisty olimpijskiego,
znakomitego „górala”, jednego z liderów teamu BORA-hansgrohe.

Tym razem spotykamy się w położonych ok. 14 km od rodzinnej miejscowości Rafała
Dobczycach. Wiele odcinków, które będziecie pokonywać niejednokrotnie znajdowały się na treningowych trasach naszego Mistrza. Nie oznacza to jednak, że każdy
z Was będzie zmuszony do nieludzkiej pracy, jaką codziennie wykonuje na rowerze
popularny „Zgred”. Trasy są na tyle zoptymalizowane i przyjazne, by zapewnić ich
dostępność i przystępność dla niemal każdego kolarza czy zapalonego rowerzysty.
W tym roku, dzięki zmianie lokalizacji, byliśmy w stanie zlokalizować start i metę
wyścigów w jednym miejscu, co ograniczy powyścigowe zamieszanie i zminimalizuje
logistykę związaną z udziałem w rywalizacji.
Bardzo dobrej jakości asfalty będą stanowiły bezpieczną arenę Waszych zmagań.
Nad jej przebiegiem czuwać będą duże zespoły służb mundurowych (policji i straży
pożarnej) – wszystko po to, by zapewnić Wam – zawodnikom – jak największe
bezpieczeństwo i komfort sportowej rywalizacji.
Wielkie słowa uznania należą się także naszym sprawdzonym i oddanym partnerom,
bez których ta impreza nie mogłaby się odbyć – sponsorowi tytularnemu teamu
Rafała – firmie Hansgrohe, Specialized – producentowi najwyższej klasy sprzętu
rowerowego, używanego przez team BORA-hansgrohe oraz Volvo – producentowi
aut, które nierzadko można spotkać w kolumnie wyścigowej imprez World Tour.
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Majka Days by hansgrohe to obecnie jedyne tego typu wydarzenie sportowe w Polsce,
w którym każdy z Was może stanąć na starcie ramię w ramię z gwiazdą pokroju
Rafała Majki. Jest nam niezwykle miło, że postanowiliście spędzić ten czerwcowy
weekend razem z nami!
Powodzenia i do zobaczenia na mecie!
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Nazwa Imprezy: Majka Days by hansgrohe
Biuro Zawodów:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce

INFORMACJE
PRAKTYCZNE

CZAS PRACY BIURA ZAWODÓW:
•
•

sobota 08.06.2019 w godzinach 07:00–11:00 oraz 16:00–20:00
niedziela 09.06.2019 w godzinach 7.00–9.00

Każdy zawodnik zostanie wyposażony w numer startowy

wraz z elektronicznym chipem, który powinien zostać przymocowany do roweru
(rys. 1). Chip będzie „wychwytywany” przez specjalne urządzenia na starcie, w punktach kontrolnych i na mecie. Wyniki sporządzone na podstawie tych pomiarów
zostaną opublikowane na stronie internetowej imprezy, w zakładce „wyniki”.

1200

Zawodnicy przed startem zobowiązani są

do stawienia się w biurze zawodów celem:
• rejestracji i odbioru pakietu startowego
• podpisania listy startowej
• podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do udziału
w imprezie

rys. 1. numer startowy należy nakleić na sztycę roweru

Starty poszczególnych wyścigów:
Jazda indywidualna na czas – sobota, 08.06.2019
start pierwszego zawodnika godz. 13:00 (lista startowa będzie opublikowana
na stronie www.MajkaDays.com)

Opis
zawodów

O

rganizując wyścig Rafała Majki, dwukrotnego

triumfatora klasyfikacji górskiej Tour de France, zdobywcy koszuli
w grochy i zwycięzcy najcięższych etapów tego wyścigu nie mogliśmy
wybrać innej lokalizacji niż jego rodzinne tereny okolic miejscowości
Dobczyce. Co prawda w Polsce próżno szukać przełęczy porównywalnych z tymi alpejskimi, co nie oznacza, że nie można tu zorganizować imprezy o górskim charakterze. Pogórze Wielickie, które ugości pasjonatów kolarstwa z całego kraju w drugi
weekend czerwca 2019, oferuje pod względem trudności terenowych naprawdę
wiele i my nie zawahamy się tego wykorzystać!

Wyścig szosowy – niedziela 09.06.2019
9:45 odprawa techniczna dla wyścigów ze startu wspólnego (każdy dystans)
• Dystans „DŁUGI” – godz. 10:00
• Dystans „ŚREDNI” – godz. 10:15
• Dystans „KRÓTKI” – godz. 10:30
medal dla każdego zawodnika kończącego zawody

rys. 2. każdy zawodnik musi posiadać sztywny kask
rowerowy

PROSIMY NIE ZDEJMOWAĆ OZNACZEŃ
– ZAWODY ROWEROWE W TOKU
PROSIMY NIE ZDEJMOWAĆ OZNACZEŃ
– ZAWODY ROWEROWE W TOKU

rys. 3. Znakowanie trasy rowerowej w terenie
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Program Zawodów
08.06.2019

NASI PARTNERZY

S

ponsorem tytularnym imprezy jest firma Hansgrohe. Jak wiadomo,

jednym z najważniejszych powyścigowych czy potreningowych rytuałów jest… kąpiel lub prysznic.
Jest to jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, na które czekamy po intensywnym wysiłku. Jednocześnie
stanowi ona bardzo istotny punkt w procesie regeneracji. Nasz partner zna się na temacie kąpieli jak
mało kto! Ten niemiecki producent armatur sanitarnej, to nie tylko światowy lider w tej branży, ale też, o czym
mało kto wie firma, która w olbrzymiej mierze przyczyniła się do rozpropagowania „kultury prysznica” początkowo w Niemczech, a później w całej Europie.

Specialized, to jedna z największych i najbardziej innowacyjnych rowerowych firm świata i również part-

ner naszej imprezy. Rowery tej marki zdobyły prawdopodobnie najwięcej medali i najważniejszych tytułów we
wszystkich możliwych dziedzinach kolarstwa: od szosy, przez triathlon, po grawitacyjne odmiany MTB. Specialized to autorzy wielu technologicznych innowacji i nowinek, które nierzadko otwierają zupełnie nowe rozdziały
na kartach historii przemysłu rowerowego. To właśnie na rowerach Specialized Rafał Majka zdobywał swoje
najważniejsze „palmares” – na czele z medalem olimpijskim czy koszulą najlepszego górala w TdF.

SOBOTA

godzina

wydarzenie

07:00–12:00

Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów (jazda na czas, start wspólny)

13:00

START pierwszego zawodnika – jazda indywidualna na czas

15:30

Przewidywany czas zakończenia jazdy indywidualnej na czas

16:00

Dekoracja zwycięzców

16:00–20:00

Odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów (start wspólny)

09.06.2019

NIEDZIELA

godzina

wydarzenie

07:00–09:30

Odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów (start wspólny)

07:00–09:00

Odbiór numerów startowych – wyścig dla dzieci Hansgrohe Kids Race

09:45

Odprawa techniczna przed startem wyścigów ze startu wspólnego (każdy dystans)

10:00

Start DYSTANS DŁUGI

10:15

Start DYSTANS ŚREDNI

10:30

Start DYSTANS KRÓTKI

10:45–11:30

Wyścig dla dzieci Hansgrohe Kids Race

10:30–12:30

Imprezy towarzyszące

14:30

Dekoracja dystansu krótkiego

14:45

Dekoracja dystansu średniego

15:00

Dekoracja dystansu długiego

Volvo to w świecie motoryzacji (i nie tylko) synonim bezpieczeństwa i ekologii. Ten Szwedzki producent aut
od lat przyczynia się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, jest też jednym
z liderów “zielonej rewolucji” – od 2019 roku firma zaprzestała rozwijania klasycznych silników spalinowych,
stawiając na niskoemisyjne hybrydy oraz zeroemisyjne silniki elektryczne. Cieszymy się, że nasza flota składająca
się z aut tej marki będzie dbała o bezpieczny i bezproblemowy przebieg Majka Days 2019!

KIDS RACE

W

yścigi dla dzieci z podziałem na

kategorie wiekowe zorganizowane na placu zabaw, ok 300 m od Biura Zawodów.
Start godz. 10:45
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Unikatowa koszulka kolarska i spodenki
dedykowane trzeciej edycji Majka Days by hansgrohe.
Zapraszamy na stanowisko naszego partnera – właściciela
marki RASO, tu każdy z zawodników będzie miał możliwość
nabycia wyjątkowego stroju.
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INDYWIDUALNA
JAZDA
NA CZAS

Miasteczko Zawodów

08.06.2019 | sobota | godz. 13:00 | 10,67 km | 210 m
DOBCZYCE

Plac Zabaw
MIEJSCE WYŚCIGÓW
DLA DZIECI
HANSGROHE KIDS RACE
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BUFET
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START
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W pakietach startowych pojawią się produkty marki Unit.
Wypróbuj ich działanie podczas
startu w Majka Days!
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POMIAR CZASU
STREFA KIBICA
Pamiątkowe bidony

9

WYŚCIGI ZE STARTU WSPÓLNEGO
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RAFAŁ
MAJKA
Pochodzący z Zegartowic, jeden z najbardziej utytułowanych polskich kolarzy zawodowych w historii. Zdobywca brązowego medalu na Igrzyskach Olimpijskich
w Rio de Janeiro 2016, dwukrotny zwycięzca klasyfikacji górskiej Tour de France, zdobywca trzeciego miejsca
na Vuelta a Espana. Lider zespołu Bora-hansgrohe.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA:
2019

• 7. miejsce w Volta Ciclista a Catalunya
• 6. miejsce w Tour of the Alps

2018

•
•
•
•
•

4. miejsce w Vuelta a San Juan Internacional
5. miejsce na Abu Dhabi Tour
6. miejsce na Amgen Tour of California
3. miejsce na Tour de France – klasyfikacja górska
7. miejsce na Il Lombardia

2017

• 1. miejsce na 14. etapie Vuelta a España
• 2. miejsce w Tour de Pologne
• 1. miejsce w Tour de Slovénie
1 miejsce na 3. etapie TdS
• 2. miejsce w Tour of California
1. miejsce na 2. etapie ToC

2016

• 3. miejsce na Letnich Igrzyskach Olimpijskich (start
wspólny)
• 5. miejsce w Giro d’Italia
• 1. miejsce w mistrzostwach Polski (start wspólny)
• 1. miejsce w klasyfikacji górskiej Tour de France

2015
•
•
•
•

CESARE BENEDETTI
photo: www.bora-hansgrohe.com

– zwyciążca 12. etapu Giro d’Italia 2019 będzie gościł
na zawodach Majka Days! Kolarz mieszka w Gliwicach
– jego żona jest Polką.

3. miejsce w Vuelta a España
1. miejsce na 11. etapie Tour de France
7. miejsce w Tour de Romandie
10. miejsce w Tour de Suisse

2014

• 1. miejsce w klasyfikacji górskiej Tourde France
1. miejsce na 14. i 17. etapie TdF
• 1. miejsce w Tour de Pologne
1. miejsce na 5. i 6. etapie TdP
• 6. miejsce w Giro d’Italia
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ETYKIETA KOLARZA
Aby osiągać jeszcze lepsze wyniki i czerpać większą satysfakcję z jazdy, ważne jest
przestrzeganie rowerowej etykiety. Przed pojawieniem się na linii startu, zapoznaj się
z zasadami, które ułatwią rywalizację zarówno Tobie, jak i innym uczestnikom.

Witamy w gminie Dobczyce!

Bądź na miejscu odpowiednio wcześnie i na czas ustaw się w wyznaczonej strefie startowej.
Zawody Majka Days odbywać się będą przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. Zachowaj
szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. W razie wystąpienia takiej sytuacji ostrzegaj innych zawodników.
Uniesiona w górę, otwarta dłoń to sygnał ostrzegawczy oznaczający ZWOLNIJ lub ZATRZYMAJ się.

Palcem wskazującym sygnalizuj szczególnie niebezpieczne dziury i uszkodzenia w jezdni, które jadący
blisko za tobą mogą nie zauważyć. Dzięki temu unikną oni kraksy lub uszkodzenia roweru.

Nie zatrzymuj się nagle – ktoś może wówczas na Ciebie wpaść.
Odpowiedz uśmiechem kibicom na trasie. Pamiętaj, aby mówić ,„dziękuję” wolontariuszom i zespołowi
zaangażowanemu w organizację wydarzenia. Każda z tych osób stara się o to,
żebyś mógł czerpać jak najwięcej satysfakcji z jazdy.
Przed bufetami obierz odpowiednią strategię i zachowaj czujność. Możesz wtedy
trochę przyspieszyć lub zwolnić, w celu uniknięcia kolizji z innymi zawodnikami.

Nie wyrzucaj śmieci na trasę i korzystaj tylko z wyznaczonych do tego miejsc za bufetami.

Jazda ze słuchawkami w uszach nie jest zalecana. Podczas słuchania głośnej muzyki możesz nie
usłyszeć ostrzeżeń, powodując zagrożenie dla siebie i innych.
lewa
wolna!

prawa
wolna!

Jeśli ktoś za Tobą krzyczy „,lewa wolna”, przesuń się w Twoje prawo. Jeśli usłyszysz za sobą hasło
„,prawa wolna”, przesuń się w Twoje lewo i ustąp miejsca szybszym kolarzom.

D

obczyce, niewielkie miasto z długą historią, położo-

ne 30 km na południe od Krakowa. Ulokowane w dolinie
rzeki Raby i otoczone przez pobliskie wzniesienia, jest
malowniczym zakątkiem województwa małopolskiego,
położonym na granicy gór i pogórzy, gdzie z jednej strony spotkać
można relikty historii, sielski krajobraz, z drugiej przyjrzeć się prężnie rozwijającej się gminie. Wzgórza otaczają miasto niemal z każdej strony i stanowią świetny punkt widokowy na leżące w dolinie
Dobczyce.
Na Wzgórzu Starego Miasta znajdują się ruiny średniowiecznego
zamku, którego południowo-zachodnie stoki oblewają wody spiętrzonego w latach 80-tych XX wieku Jeziora Dobczyckiego. Prócz
malowniczego widoku, który rozpościera się z murów Starego Miasta
warto zaglądnąć do wnętrza odrestaurowanego Skansenu Drewnianego Budownictwa Ludowego, znajdującego się na Małopolskim
Szlaku Architektury Drewnianej, z interaktywną ekspozycją na temat
tradycji i zwyczajów ziemi dobczyckiej. Niegdyś wzniesienie Starego
Miasta okalały mury obronne, broniące dostępu do miasta, częściowo zachowane do dziś, częściowo zrekonstruowane.

Szczególną atrakcją Dobczyc jest możliwość wejścia na koronę zapory. Stanowi ona jedno z chętniej odwiedzanych miejsc, wykorzystywanych do popołudniowych spacerów oraz stanowiąca niezwykły
punkt widokowy. Z korony zapory rozpościera się panorama na
Jezioro Dobczyckie z malowniczymi lasami Kornatki w tle, Pogórza
Wielickiego z doliną Raby u podnóża oraz ruin dobczyckiego zamku.
Zapora o konstrukcji ziemno-betonowej ma wysokość 30 m i 617
m długości, a zbiornik o powierzchni 10,7 km2 stanowi rezerwuar
wody pitnej dla miasta Krakowa pokrywając ok. 55% jego zapotrzebowania.
Gminę Dobczyce poza miastem tworzy trzynaście sołectw: Bieńkowice, Brzączowice, Brzezowa, Dziekanowice, Kędzierzynka, Kornatka, Niezdów, Nowa Wieś, Rudnik, Sieraków, Skrzynka, Stadniki
oraz Stojowice, a jej powierzchnia sięga 66,4 km2 licząc ponad 15 tys.
mieszkańców. Kornatkę, na terenie której przeważają lasy i wzniesienia, szczególnie upodobali sobie biegacze przełajowi i rowerzyści
górscy. Tu również miłośnicy aktywnego wypoczynku na 12-kilometrowej, leśnej ścieżce „Niezapominajka” odnajdą wiele niespodzianek
przyrodniczych i historycznych

Łagodne odprężenie
dzięki mikro-kroplom.
Nowość! Strumień prysznicowy PowderRain od hansgrohe.
Delikatne mikro-krople, które zmieniają kąpiel pod prysznicem w
zmysłowe doznanie. Zapraszamy do Hali Koszyki w Warszawie.
hansgrohe. Meet the beauty of water.

hansgrohe.pl

