
Komunikat startowy nr 1 

Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji i przebiegu ultramaratonu Mazowiecki Gravel 
2022. 

1. Pakiety startowe na MG500 i MG200 można odebrać na dwa sposoby:  
A/ W sklepie partnera imprezy ROADBIKE (sklep i serwis rowerowy) na Ursynowie,  
ul. Rosoła 63, w poniedziałek 6 czerwca w godzinach 15:30-19:00. Tutaj też możecie zaopatrzyć się w 
brakujące akcesoria takie jak zestawy naprawcze, pompki, klucze rowerowe, oświetlenie, dętki. Nie 
czekajcie natomiast do ostatniej chwili z przeglądem/serwisem rowerów.  
B/ wieczorem przed zadeklarowanym startem (info poniżej).  
 
Nie przewidujemy odbioru pakietów startowych tuż przed startem (poza uzasadnionymi 
przypadkami rozpatrywanymi indywidualnie) 
 

2. Warunkiem odebrania pakietu startowego jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego 
tożsamość oraz podpisanie oświadczenie uczestnika.  
Pakiet startowy można odebrać dla innego zawodnika pod warunkiem przekazania upoważnienia do 
odbioru pakietu startowego oraz podpisanego oświadczenia uczestnika. 
Oświadczenie uczestnika będzie można pobrać ze strony mazowieckigravel.pl i przynieść wypełnione. 
 

3. W skład pakietu startowego wchodzi: 
- Pamiątkowa koszulka techniczna MG 2022 
- Pamiątkowa chusta – komin MG 2022 
- Zestaw przekąsek od Bakalland 
- Roczna subskrypcja nawigacji samochodowej na całą Europę od Navitel Poland  
- Drukowane mapy przygotowane z okazji imprezy przy współpracy z miastem Radom i MROT i 
Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim. 
- Identyfikator uprawniający okaziciela do ciekawych zniżek i atrakcji w Radomiu i okolicach 
(opiszemy w oddzielnym poście) 
- Opaska na rękę uprawniająca do  
a) wejścia na teren MOSiR Radom, OSiR Grójec oraz Twierdzy Modlin w celu przenocowania na 
podłodze oraz skorzystania z sanitariatów 
b) do skorzystania z punktów kibica w miastach partnerskich (Warka, Grójec, Czerwińsk nad Wisłą) 
c) skorzystania z czyszczenia/wstępnego serwisu roweru na mecie 
- Kupony na posiłki – pre-race (czwartek lub piątek w wieczór przed startem), w Twierdzy Modlin 
oraz na posiłek dwudaniowy (zupa+danie) na mecie (do wyboru z mięsem lub bez). 
 

4. Dla dystansu Gravel Folks przygotujemy oddzielny komunikat techniczny, jednak już teraz 
odpowiadamy, że pakiety startowe będzie można odebrać wyłącznie w niedzielę (12.06) przed 
startem (istnieje możliwość depozytu). 
 

5. Baza Maratonu Mazowiecki Gravel  
Teren obok boiska treningowego przy ul. Narutowicza 9 
Istnieje możliwość noclegu w hali MOSIR, zawodnicy powinni posiadać swoją matę i śpiwór. Na 
trawniku obok boiska treningowego można rozbić nieodpłatnie namiot. Miejsce wskażą 
organizatorzy.  
 

6. Na terenie bazy zawodów będzie dostępny depozyt. (1 torba/worek/plecak na startującego) 
 



7. Na terenie MOSiR nie będzie możliwości zaparkowania auta. Miejsca parkingowe w bezpośredniej 
okolicy dostępne są przy ulicach przylegających do MOSiR (bezpłatne) oraz na terenie Hotelu 
Gromada (płatny) i Radomskiego Szpitala Specjalistycznego (płatny).  
 

8. Harmonogram imprezy: 
Czwartek, 9.06 
17:00 – otwarcie biura rajdu i wydawanie pakietów startowych 
18:00 - 21:00 – pre-race party 
20:00 - odprawa techniczna transmitowana na FB 
22:00 – cisza nocna 
Piątek, 10.06   
6:00 - 9:00 starty uczestników MG500, miejsce startu: plac Corazziego w Radomiu   
16:00-21:00 – wydawanie pakietów startowych dla MG200 i MG500 startujących w sobotę 
Od 18:00 – pre-race party dla startujących w sobotę 
Sobota, 11.06 
6:00 -6:30 starty uczestników MG500, miejsce startu: plac Corazziego w Radomiu 
6:40-9:00 – starty uczestników MG200, miejsce startu: plac Corazziego w Radomiu 
Niedziela, 12.06 
12:00 uroczysta dekoracja zwycięzców MG500 i MG200 
23:59 zamknięcie biura rajdu MG500 i MG200 
 

9. Czas na dotarcie zawodników do mety dla obydwu dystansów mija w niedzielę 12 czerwca o godzinie 
23:59. 
 

10. Przypominamy, że uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich zasad ruchu drogowego.  
 

11. Start odbędzie się z placu Corazziego (piątek i sobota). Będzie to start honorowy, prosimy 
uczestników o spokojny i bezpieczny przejazd przez miasto Radom. Czasu przejazdu będzie liczony od 
skrzyżowania ul. Kozienickiej i K. Potkańskiego, ok. 5,5 km od miejsca startu. 
 

12. Ostateczna wersja trasy zostanie podana 5 czerwca na stronie mazowieckigravel.pl w zakładce TRASY 
 

13. Pit-stopy na trasie są czynne w określonych godzinach (podamy je później): MG500: Warka  - 
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego (piątek), Twierdza Modlin (piątek), Czerwińsk nad Wisłą (sobota 
– plac Batorego), MG200: Warka (Kemping nad Pilicą) i Grójec (parking przy hali sportowej ul. 
Sportowa) 
 

14. Uczestnicy we własnym zakresie zapewniają sobie urządzenia do nawigacji po trasie. Możliwe opcje 
to: dedykowane nawigacje rowerowe (np. Garmin, Wahoo, Hammerhead Karoo), aplikacje na 
telefon (np. Locus Map), aplikacja BB Tracker (tylko Android) dostępną 
tu: https://app.4bbt.pl/zawodnik. Zalecamy wcześniejsze zapoznanie się z wybraną aplikacją.  
 

15. Prosimy o sprawdzenie swojej godziny startowej. Są one podane na stronie: 
https://mazowieckigravel.pl/godziny-startowe/ 
 

16. Zgodnie z regulaminem opłata startowa od 10 maja nie jest zwracana, nie ma również możliwości 
przeniesienia jej na przyszły rok. Istnieje możliwość przeniesienia miejsca na liście startowej na 
innego zawodnika (za dodatkową opłatą 50 zł) do dnia 4 czerwca (przedłużamy o 2 dni). Dodatkowo 
do tego dnia umożliwiamy zmianę dystansu (500 <-> 200) bez dodatkowych opłat. W takich 
sytuacjach dzień/godzina startu ulegnie zmianie.  


