04.05 Grodzisko-Wietrzno
05.05 Piotruś-Cergowa
06.05 Baranie-Kardasz

Wspierają nas:

Witamy

Jedyny w Polsce południowo-wschodniej wyścig etapowy przebiegający
przez Krainę Łemków w dzikich zakątkach Beskidu Niskiego.
Odgłosy watah wilków, śledzący ich wzrok wśród nieokiełzanej
przyrody. Gdy poczujesz oddech podążającego za Tobą cienia to
pozostanie Ci tylko podkręcenie tempa.
Przenieś się w czas pustelników, którzy przemierzali te ścieżki
zmagając się ze swoimi słabościami, oraz nieobliczalną siłą matki
natury!
Cieszymy się że jesteś z nami. Do zobaczenia na mecie!
Zespół Dukla Wolf Race

Informacje podstawowe
Nazwa Imprezy: DUKLA WOLF RACE
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli,
ul. Armii Krajowej 1A, 38-450 Dukla, Polska
E-mail: mosir@dukla.pl, numer alarmowy: 570 293 946
Strona internetowa: www.wolfrace.mosir.dukla.pl
Kalendarz imprezy:
4 maja 2018 Grodzisko-Dzwonnicka
5 maja 2018 Berdo-Kamień
6 maja 2018 Mazgalica-Pustelnia

Biuro zawodów i odbiór pakietów
Biuro zawodów zlokalizowane będzie w budynku Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji (MOSiR Dukla),
ul. Armii Krajowej 1A, 38-450 Dukla, które będzie czynne od 2-3 maja 2018 od godz. 15:00 do 19:00 oraz
w dniu zawodów.
Podczas rejestracji zawodnik otrzymuje pakiet startowy wraz z numerem:
► worek sportowy Dukla Wolf Race
► kubek Dukla Wolf Race
► numer startowy
► race book
► izotonik (próbki) Olimp Sport Nutrition
► naklejki

Oznaczenia trasy
Trasa Dukla Wolf Race będzie oznaczona szarfami oraz tabliczkami informującymi o kierunku jazdy
(tabliczki koloru niebieskiego z białymi strzałkami).
Miejsca niebezpieczne tabliczki czerwone z białymi wykrzyknikami.
Tabliczki z białymi XX na czerwonym tle, będzie informowała abyś zawrócił.
Oznaczenia kierunku jazdy oraz skrętów w lewo lub prawo

Uwaga, zwolnij, odcinek
niebezpieczny

Zawróć, zakaz wjazdu

Harmonogram startowy etapów oraz mapy
04.05.2018 Piątek
Odprawa techniczna: 10:45

50,5km
1328 m przewyższeń

Start wyścigu: 11:00
05.05.2018 Sobota
Odprawa techniczna: 08:45

2397 m przewyższeń

Start wyścigu: 09:00
06.05.2018 Niedziela
Odprawa techniczna: 08:45
Start wyścigu: 09:00

88,7 km

81,8 km
2244 m przewyższeń

Etap I Grodzisko-Dzwonnicka

Etap II Berdo-Kamień

Etap III Mazgalica-Pustelnia

Etap I Grodzisko - Dzwonnicka, 4 maja
Dystans: 50,5 km
Suma przewyższeń: 1328 m
Średnie nachylenie: 4.4%, -4.9%
Maksymalne nachylenie: 28.2%, -30.6%

Do pierwszego etapu Dukla Wolf Race start i meta będą zlokalizowane
przy Domu Ludowym w Wietrznie. Rollercoaster Wietrzański
zaczynamy drogą asfaltową, jadąc około 1,5 km pod górę ze średnim
nachyleniem 4,9%. Dojeżdżamy do farm wiatrowych i odbijamy w
prawo zjeżdżając w las. Leśnymi singlami przemieszczamy się około 7
km, a licznik zliczy nam 263 m przewyższeń. Będziecie poruszali się
fragmentem ścieżki „Tam, gdzie chadzali wojowie”; otwartej w
zeszłym roku. Dom Ludowy w Wietrznie będziemy mijali drugi raz, by
po kilku metrach odbić w lewo, mijając z prawej strony drewniany
kościół parafialny z 1752 r. Na 10 km będzie zlokalizowany pierwszy
bufet, od którego rozpoczyna się delikatny 3,5 km podjazd (utwardzona nawierzchnia), a po nim ponad 2,5 km
zjazd, który zaprowadzi nas ponownie w leśne podłoże. Od 16 km wyczerpujący podjazd ścieżkami leśnymi,
prawie 4 km z maksymalnym nachyleniem 18,1%. Przewyższenie na tym krótkim odcinku to 175 m. Po nim
prawie 3 km zjazd i krótkim odpoczynku czekał na was będzie podjazd 4,5-kilometrowy ponownie w okolice
farm wiatrowych. Skręcamy w lewo i ponownie jesteśmy na leśnym podłożu. Mocny interwał ciągnący się przez
około 9 km (średnie nachylenie 7%, maksymalne 24,9%, suma przewyższeń 298 m). Wyjeżdżamy z lasu, warto
spożyć jakiś żel, bo za chwilę będzie czekał na was kolejny 1,5 km podjazd leśny. Na szczycie będzie to 36 km,
już nie daleko do mety. Na 39 km zlokalizowany będzie bufet, a za nim delikatne wzniesienie ciągnące się przez
ponad 2,5 km. Na 45 km pozostanie wam do pokonania ostatni podjazd leśnym duktem i po nim zostanie 4,3 km
do mety. Podłoże zróżnicowane, w lasach korzenie, skałki, koleiny oraz luźne kamienie. Asfalt średniej jakości.
Etap interwałowy, który Was na pewno zmęczy. Pamiętajcie, że przed Wami będą jeszcze dwa ciężkie etapy.

Etap II Berdo - Kamień, 5 maja
Dystans: 88,7 km
Suma przewyższeń: 2397 m
Średnie nachylenie: 6.0%, -6.3%
Maksymalne nachylenie: 27.2%, -29.9%

Start drugiego etapu rozpoczyna się przy Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Dukli. Po starcie jedziemy około 5,3 km asfaltem w
kierunku Iwli, na którym peleton zostanie rozciągnięty. W Iwli
krótki odcinek szutrowy z przejazdem przez rzekę z widokiem na
wodospad. Wyjeżdżamy na chwile na asfalt i jadąc około 400
metrów następnie skręcamy w prawo. Rozpoczyna się ciężki
podjazd singlem leśnym o średnim nachyleniu ponad 10%. Aby
dojechać na szczyt kręcimy w górę około 2,7 km i wyrabiając 249
m przewyższenia. Zjeżdżamy do Myscowej prawie 5,8 km. Na tym
odcinku proszę zachować ostrożność, bo na fragmentach leśnych sporo kolein oraz korzeni, a po
wyjeździe z lasu, szutrowy szybki odcinek z zakrętami po 180° na
których bardzo lubi wyrzucić poza trasę. W Myscowej będziecie na
około 16 km i warto wtedy zarzucić coś na wzmocnienie. Pierwszy
podjazd po luźnych kamieniach około 1,2 km. Na szczycie piękny
widok na panoramę Beskidu Niskiego. Szybki zjazd, warto trzymać
się środka ścieżki bo po bokach koleiny które lubią wciągnąć i
wyrzucić na bok. Będąc na 21 km (bufet) warto się ponownie czymś
wzmocnić bo czekał na was będzie ponad 7 km podjazd pod szczyt
Baranie. Najpierw będziecie jechać odcinkiem szutrowym
zmieniającym się w singiel leśny najeżony korzeniami i kamieniami.
Na odcinku na Baranie zrobicie około 367 m przewyższenia, średnie nachylenie 4,7%. Z Baranie czeka
was fantastyczny singiel graniczny ze Słowacją o długości 24,5 km w kierunku szczytu Kamień. Suma
przewyższeń na tym odcinku ponad 850 m. Na 38 km w Barwinku zlokalizowany będzie drugi bufet. Z
Kamienia kierujecie się w stronę wsi Jaśliska. Ciekawy leśny singiel, później podłoże szutrowe. W
Lipowcu na 56 km lokalizacja trzeciego bufetu. Z Jaślisk prawie 4 km drogą asfaltową do skrętu w
prawo. Podjazd w kierunku Zawadki Rymanowskiej, następnie Cergowej o długości 11,4 km. Podłoże
utwardzone, suma przewyższeń na tym odcinku wyniesie 512 m.
Przed Zawadką Rymanowska będzie zlokalizowany ostatni, czwarty
bufet (72 km). Z Z Cergowej zjazd w kierunku Jasionki, na lewo
skręt na Złotą Studzienkę. Na 72 km zlokalizowany będzie czwarty
bufet. Jeśli dacie radę to do mety zostało wam już „tylko” 10,6 km
z jednym krótkim podjazdem (1,4 km) od Złotej Studzienki w
kierunku Zakluczyny. Średnie nachylenie na tym odcinku trasy
wyniesie 6%. Meta zlokalizowana będzie w samym centrum, na
rynku w Dukli.

Etap III Mazgalica - Pustelnia, 6 maja
Dystans: 88,1 km
Suma przewyższeń: 2244 m
Średnie nachylenie: 5.2%, -5.7%
Maksymalne nachylenie: 24.8%, -26.2%

Start do trzeciego etapu rozpoczynacie przy Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji. Początkowa rozjazdówka 7,9
km prowadzić będzie drogą asfaltową. Odcinek asfaltowy
biegnie cały czas pod lekką górkę więc o odpoczynku na
nim nie będzie mowy. Po pokonaniu tego odcinka
skręcacie w prawo w kierunku Myscowej. Jedziecie ponad
5 km podłożem szutrowym, niebezpieczne zakręty, które
lubią wyrzucić po za trasę. W Myscowej od 13 km czeka
Was wspinaczka 12,6 km na wysokość szczytu „Czerszla
nad Polanami”. Suma przewyższeń na tym odcinku
wyniesie około 487 m ze średnim nachyleniem 4,5 %. Na
22 km w Hucie Polańskiej (bufet). Od 26 km zjazd ponad
9 km w kierunku Polan. Na krzyżówce, za mostem odbijacie w prawo na Smereczne jadąc delikatnie pod górę
około 8 km. Srednie nachylenie na tym odcinku 2,5 %. Do Mszany pojedziecie technicznym singlem leśnym,
zmieniającym się w szuter. W Mszanie odbijacie w kierunku Chyrowej, mozolna wspinaczka asfaltem około 3
km. Skręcacie w prawo, mijacie szlaban i szlakiem czerwonym jedziecie singlem leśnym do przepompowni
wody. Za przepompownią ostro w lewo jadąc 6 km na kamieniołom w Lipowicy. Na szczyt kamieniołomu
(mocno będzie pyliło) prowadzi ścieżka o długości 766 m ze średnim nachyleniem 8,2%, z którego technicznym
szlakiem będziecie jechali w kierunku Chyrowej. Jedziecie cały czas singlem leśnym około 9 km. Po drodze
mijacie Cerkiew w Chyrowej, na płytach rzecznych proszę zachować ostrożność. Na chwilę wyjeżdżacie na
asfalt, na liczniku będziecie mieli 69 kilometr. Odbijacie na lewo mijając Agroturystykę „Pod Gruszą” i
czerwonym wspinacie się na Chyrową, a następnie Krzemionkę. Do mety zostanie 11 km, mocno interwałowy
odcinek z sumą przewyższeń 420 m, średnim nachyleniem 8,4 % .Na mecie otrzymacie koszulkę finiszera Dukla
Wolf Race, po której nastąpi dekoracja zwycięzców.

Wietrzno

Wietrzno – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w
powiecie krośnieńskim, w gminie Dukla, nad rzeką Jasiołką. Na terenie
wsi odkryto w latach 70. XX wieku dwa grodziska: kultury łużyckiej i
wczesnośredniowieczne pochodzące z wieków od X do XI, z zachowanymi śladami potężnego grodu o poczwórnym pierścieniu wałów i fos. Tu
odkryto w 1957 r. m.in. siekierkę z tuleją datowaną na okres halsztacki
700-550 p.n.e. z wtopionym meteorytem. Znalezione tu przedmioty
pochodzą z epoki neolitu (4000-2000 l. p.n.e.) i epoki brązu – ciałopalne cmentarzysko kurhanowe w lesie między Banią a Łazami z IV w. n.e.
W średniowieczu w X-XII w. istniał tu gród z 3 obwałowanymi podgrodziami, co potwierdzają wykopaliska, w których odkryto przedmioty
też z wcześniejszej epoki żelaza.
Dokumenty z 1185 roku wymieniają Wietrzno. Mikołaj Bogoria Skotnicki
podarował w 1185 r. – Koprzywnicę i w tej świętokrzyskiej gminie kilka
wsi, np. Krzcin, Gnieszowice i nawet koło Krosna, m. Wietrzno i inne miejscowości, zakonowi Cystersów, przybyłemu z Francji i to przy pomocy księcia Kazimierza II Sprawiedliwego.
Wieś Wietrzno wzmiankowana była w 1277 jako nadana klasztorowi cystersów w Koprzywnicy przez komesa Mikołaja Bogorię Skotnickiego.
Legat papieski, biskup firmański Filip w 1279 r., w Budzie na Węgrzech
potwierdził opatowi klasztoru Cystersów w Koprzywnicy, prawo do pobierania dziesięciny, między innymi z Wietrzna.
W 1284 r. wyznaczono przez wieś szlak królewski na Ruś i Węgry, dzięki
królowi polskiemu.
W 1752 r. wybudowano tu kościół w stylu karpackiego baroku.
W 1772 r. weszła do Wietrzna armia austriacka dokonująca I rozbioru Polski.
W 1788 r. nastąpiła utrata statusu parafii Wietrzno na rzecz przynależności do Bóbrki.
W 1807 r. Wietrzno kupił od Funduszu Religijnego Bernard Zerboni, w 1810 Seweryn Chłędowski, a w
1846 Otton Chłędowski.
W 1849 r. mieszkańcy Wietrzna byli świadkami pochodów wojsk rosyjskich na Węgry i z powrotem. W
1866 r. przeprowadzono pierwsze próby wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej przez Juliusza Nothona.
W latach 1866–1873 majątki dworskie dzierżawiła hr. Jadwiga QWeissenwolf z d. Krasicka. W 1873 Wietrzno było własnością Kazimierza
Chłędowskiego i jego siostry Seweryny Jabłonowskiej.
W 1884 r. rozpoczęto wiercenia w poszukiwaniu ropy naftowej na
gruntach Chłędowskich, a w 1886 r. nastąpiły pierwsze wybuchy ropy naftowej na kopalni W. H. Mac Gervey´a i Berghaima. W 1886 r.
po odkryciu bogatych źródeł ropy założono kopalnie.
Warto zobaczyć: Kościół parafialny św. Michała Archanioła został
wzniesiony w 1752 r. , Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Miejscowość najbardziej ucierpiała w XVII w., w wyniku najazdów rosyjskich i szwedzkich, np. w czasie potopu szwedzkiego w latach 1655–1657; np. w 1657 Wietrzno uległo zniszczeniu przez wojska Jerzego II Rakoczego.

Dukla
Dukla – miasto w woj. podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Dukla. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. krośnieńskiego. Miasto położone nad
Jasiołką, u podnóża góry Cergowej (716 m n.p.m.) na północnym
skraju Beskidu Niskiego, 17 km od granicy ze Słowacją.
Najstarsze znaleziska świadczą o zasiedleniu tych terenów przez
człowieka w epoce brązu i żelaza (2000 l. p.n.e. – 400 lat n.e.) – dowodzą tego znaleziska kurhanów w okolicy Dukli. W okresie lateńskim i wpływów rzymskich nastąpił zanik kultury łużyckiej na tym terenie i wytworzenie się nowej kultury materialnej, określanej mianem przeworskiej. Na jej tworzenia duży wpływ miała cywilizacja
rzymska. Czego przykładem jest ceramika toczona na kole tzw. ceramika siwa oraz znajdowane monety
rzymskie w Dukli i w Tylawie. Okres ten stanowił bardzo korzystne warunki dla osadnictwa. W tych czasach (l – IV w.) zasiedlone już były wszystkie wyniosłości na terenie Tylawy i Dukli oraz jej obrzeżach.
W V i VI wieku po najazdach Hunów na Europę nastąpił rozwój osadnictwa słowiańskiego. Od VIII wieku
rozpoczął się rozwój większych plemiennych i międzyplemiennych organizacji Słowian, Ziemie te zamieszkiwało plemię – czy raczej związek plemion – Lędzian, tworzących protopaństwo, które w IX wieku
dostało się pod nieokreśloną bliżej zależność Wielkich Moraw, a wiek później Czech, a potem Polan.
Należy do nich Wietrzno, z zachowanymi śladami potężnego grodu o poczwórnym pierścieniu wałów.
Warto zobaczyć: Zabudowa Rynku wraz z renesansowym ratuszem wzniesionym na początku XVII wieku,
Ruiny XVI-wiecznej komory celnej, Ruiny bożnicy z 1758 r., Zespół pałacowy, Kościół parafialny pw. św.
Marii Magdaleny z 1764 r., rokokowy. Kościół i klasztor bernardynów z 1731 r. Obecny kościół pw. św.
Jana z Dukli zbudowany został w latach 1761–1764 a w nim w bocznej kapliczce rzeźbiona srebrzysta
trumna Jana z Dukli, Cmentarz z I i II wojny światowej, Ruiny browaru z lat 1750–1799 za parkowym
murem, nad brzegiem Jasiołki, Kaplica parkowa z 1875 roku.

Widok na Chyrową

Jaśliska
Jaśliska – wieś położona nad Jasiołką u podnóża Kamienia, niegdyś miasto lokowane na prawie magdeburskim
w 1366 r.(Hohenstadt – Miasto Wysokie). Jaśliska posiadały prawo składu towarów i odbywania jarmarków oraz
słynęły z handlu winem. Znacznie zniszczone w walkach
o Przełęcz Dukielską, zachowały jednak najcenniejsze
zabytki: ciekawa zabudowa drewniana z XIX w., kościół
wybudowany w latach 1732-56 z cudownym obrazem
Matki Boskiej. Na tzw. Sołtystwie początek ścieżki przyrodniczo-historycznej „Na węgierskim trakcie”, prowadzącym do Szklar- dawną drogą handlową z Jaślisk do
Rymanowa. Przy ścieżce dwie zabytkowe kapliczki. Od 1 stycznia 2010 roku Jaśliska sa siedziba samodzielnej gminy Jaśliska wydzielonej z gminy Dukla.
Warto zobaczyć: Drewniana zabudowa – najstarsze budynki o konstrukcji przysłupowej z ok. połowy XIX wieku, zachowały się w zachodniej pierzei Rynku. Pod niektórymi posesjami przy rynku przetrwały do dziś XVI-wieczne piwnice do przechowywania wina. Przykłady dawnej, drewnianej zabudowy
małomiasteczkowej odnaleźć można również przy ul. Węgierskiej oraz ul. Wolańskiej. Powstały one pod
koniec XIX w. oraz na początku XX wieku i nawiązują w konstrukcji, bryle oraz detalu architektonicznym do przyrynkowych budynków z połowy XIX w.
Kościół pw. św. Katarzyny – murowany, wybudowany w latach 1724–56 z inicjatywy ks. bp. Aleksandra
Fredry, rozbudowany w 1912. W wyposażeniu m.in. cudowny obraz Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi
(Matka Boska Jaśliska), namalowany temperą na gruncie kredowym, na desce lipowej (121 cm × 81 cm),
w XV w. na styku Czech i Węgier. Renowacji dokonał Piotr Burnatowicz z Brzozowa w 1634 (sygnatura
na obrazie). Obraz ten, otaczany kultem i stanowiący cel pielgrzymek Słowaków i Łemków, został ukoronowany przez Jana Pawła II podczas mszy św. w Krośnie 10 czerwca 1997.
Zajazd z XIX wieku - Resztki murów obronnych z XVI–XVII w. Mury były wzniesione z łamanego kamienia
i cegieł, natomiast trzy bramy miejskie – z kamienia (Krakowska/Dalejowska, Węgierska, Sanocka/
Wolańska)[12]. Zachował się niewielki relikt murów w południowo-wschodniej części dawnego miasta.
Szlaki piesze: (żółty) Przełęcz Beskid nad Czeremchą (581 m n.p.m.) – Czeremcha – Lipowiec – Jaśliska
(czerwony) Na węgierskim trakcie – ścieżka historyczna: Jaśliska – Szklary
Szlaki rowerowe: Karpacki Szlak Rowerowy – odcinek podkarpacki: Rozstajne – Jaśliska – Krościenko
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Wodospad w Iwli, kadr filmu
„Wino Truskawkowe”

Złota Studzienka pod
Cergową

Amalia z Brühlow Mniszchowa

Komora Celna w Dukli

Cerkiew Opieki Bogurodzicy w Chyrowej

Pustelnia św. Jana z Dukli znajduje się na wzgórzu Zaśpit
(dawniej zwane Korodół) ok. 1,5 kilometra

Cmentarz wojskowy I wojny Światowej

Więcej interesujących informacji turystycznych znajdziesz na stronie: http://it.dukla.pl

numer alarmowy Dukla Wolf Race: 570 293 946

Widok z Wietrzna na panoramę Równego

Olchowiec

Park Dukielski, jeden z trzech stawów

W lasach Podkarpacia żyje ponad pół tysiąca wilków, 260
rysi, 200 żbików, około 200 niedźwiedzi
oraz ponad 344 dzikich żubrów

Chrząszcz, las w okolicach Bóbrki

numer alarmowy Dukla Wolf Race: 570 293 946
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Widok z szlaku granicznego ze Słowacja, okolice Lipowca

Muzeum Łemków w Zyndranowej
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Pumptrack na obiektach MOSiR Dukla

Plac zabaw MOSiR Dukla

Numer alarmowy Dukla Wolf Race: 570 293 946

Zapraszamy również na nasze inne imprezy kolarskie:

Wyścigi Podkarpackiej Ligi Rowerowej
Ustrzyki Dolne – 2.05.2018
Bóbrka – 20.05.2018
Stobierna – 10.06.2018
Wietrzno – 22.07.2018
Jedlicze – 18.08.2018
Dukla – 15.09.2018
Maraton z cyklu Kellys Cyklokarpaty - 12 sierpnia 2018

Film Dukla Wolf Race

Strona internetowa
Dukla Wolf Race

Strona www półmaratonu
Dukla Wolf Run

Projekt i wykonanie: Mateusz Lorenc, MOSiR Dukla
Fot. Gmina Dukla, Michał Wójtowicz, Mateusz Lorenc
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Górski półmaraton biegowy
5 maja 2018

Regulamin Dukla Wolf Race
2018

