Podejmij ULTRA wyzwanie na Jurze KrakowskoCzęstochowskiej
Jura Krakowsko-Częstochowska to wyjątkowe miejsce, szczególnie gdy pokonujemy
je rowerem. A gdyby to zrobić to w jeden dzień? ULTRA wyzwanie czeka! Już 9 lipca
spotkamy się na trasie pierwszego ULTRA Jura MTB Maratonu, którego trasa
prowadzi z Krzeszowic do Częstochowy.

Prawdziwy test kondycji
- Od lat w naszych głowach kiełkował pomysł organizacji czegoś więcej niż tylko
zwykły maraton MTB. Dlatego przyszedł czas na ULTRA Jura MTB Maraton – wyjaśnia
Dariusz Leśniewski, organizator wydarzenia. – To jest teren o ogromnym potencjale,
nie raz udało nam się tutaj zapraszać uczestników na różnego rodzaju wydarzenia, ale
brakowało tej kropki na „i”, którą jest właśnie formuła ULTRA. Dzięki współpracy z
naszymi partnerami w tym roku podejmujemy wyzwanie i mamy nadzieję, że
podejmą je również zawodnicy.
Trasa ULTRA Jura MTB Maratonu prowadzi w dużej części rowerowym Szlakiem Orlich
Gniazd. Na uczestników będą czekały nie tylko przepiękne widoki, ale również odcinki
wymagające techniki jazdy, zmierzenia się z mocnymi podjazdami, jak i
wszechobecnym piaskiem.
- 160 kilometrów trasy, zawsze robi wrażenie, szczególnie gdy musimy ją pokonać w
terenie. Dlatego właśnie nazwa ULTRA nie jest tutaj przypadkowa. Od dawna
wszelkiego rodzaju formuły ultra zdobywają swoich fanów w biegach, pojawia się
również coraz więcej różnego rodzaju inicjatyw rowerowych, ale takie wydarzenie
będzie jedyne w swoim rodzaju - zachęca Roman Matysik z ULTRA Jura MTB

Maratonu. - Ruszamy z Rynku w Krzeszowicach, uczestnicy mogą wybrać moment
startu dogodny dla siebie, ale już limit na mecie jest jeden, trzeba zmieścić się do
godziny 20.00.

Dodatkowa klasyfikacja rowerów elektrycznych
Można wybrać tradycyjny rower, albo… rower elektryczny. W ramach ULTRA Jura
MTB Maraton będzie obowiązywała osobna klasyfikacja e-bike.
- Wbrew pozorom posiadacze rowerów elektrycznych wcale nie będą mieli łatwiej, bo
jedna bateria nie wystarczy na cały dystans, trzeba więc ustalić odpowiednią
logistykę. Co ważne Ci uczestnicy nie rywalizują wprost z pozostałymi, którzy stawiają
wyłączeni na siłę własnych mięśni – tłumaczą organizatorzy.

Trasa będzie oznaczona, do tego każdy zawodnik otrzyma również mapę trasy w
formie elektronicznej oraz specjalne urządzenie pokazujące aktualną pozycję na
mapie. Po drodze czekają bufety, gdzie będzie można odpocząć lub się posilić, a na
mecie pasta party i gorące powitanie. Finałowe metry ultra maratonu zostaną
zlokalizowane przy nowej siedzibie częstochowskiej Fabryki rowerów.

Zapisz się już teraz
- Widzimy się 9 lipca 2022, więc pozostało niewiele czasu do namysłu. Im wcześniej
uda się zapisać, tym więcej można oszczędzić w ramach opłaty startowej.
Zapewniamy Wam dobrą zabawę – to przede wszystkim – dodaje Dariusz Leśniewski.
Wszystkie informacje związane z rejestracją na wydarzenie można znaleźć na stronie
www.ultramtb.pl

