10.05 Szlakiem Wojów Grodzisko
11.05 Szlakiem Kurierów Jaga Kora
12.05 Ożenna — Filipovsky Vrch

Patroni medialni oraz sponsorzy:

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:
10 maja 2019 Szlakiem Wojów Grodzisko
11 maja 2019 Szlakiem Kurierów Jaga Kora
12 maja 2019 Ożenna — Filipovsky Vrch

Biuro zawodów i odbiór pakietów
Biuro zawodów znajduje się w budynku Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji (MOSiR Dukla), ul. Armii
Krajowej 1A, 38-450 Dukla, biuro będzie czynne 8-9 maja 2019 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
► bidon Dukla Wolf Race
► numer startowy
► race book
► izotonik (próbki) Olimp Sport Nutrition
► naklejki

Oznaczenia trasy
Trasa Dukla Wolf Race jest 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, informują abyś zawrócił.
Oznaczenia kierunku jazdy oraz skrętów w lewo lub prawo

Uwaga, zwolnij, odcinek
niebezpieczny

Zawróć, zakaz wjazdu

Harmonogram startowy etapów oraz mapy
10.05.2019 Piątek
Odprawa techniczna: 10:45

47,9km

Start wyścigu: 11:00

1368 m przewyższeń

11.05.2019 Sobota
Odprawa techniczna: 08:45

68,4 km

Start wyścigu: 09:00

2539 m przewyższeń

12.05.2019 Niedziela
Odprawa techniczna: 08:45
Start wyścigu: 09:00

Etap I Szlakiem Wojów Grodzisko

83,8 km
2535 m przewyższeń

Etap II Szlakiem Kurierów Jaga Kora

Etap III Ożenna — Filipovsky Vrch

Etap I Szlakiem Wojów Grodzisko, 10 maja 2019 r.

Dystans: 47,9 km
Suma przewyższeń: 1368 m
Średnie nachylenie: 4.4%, -4.9%
Bufety: 10 km, 39 km

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 2017 roku. Dom
Ludowy w Wietrznie będziecie 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). Wyjeżdżacie 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 Szlakiem Kurierów Jaga Kora, 11 maja 2019 r.

Dystans: 68,4 km
Suma przewyższeń: 2539 m
Średnie nachylenie: 7.3%, -7.4%
Bufety: 22 km, 44 km, 52 km

Start drugiego etapu rozpoczyna się przy Amfiteatrze w IwoniczuZdroju. Szlakiem turystycznym ,leśnym podłożem kierować
będziecie się w kierunku Rymanowa Zdroju (ok. 6 km). Podłoże
różne, od luźnego kamyka po korzenie. Na odcinku do Rymanowa
budujecie 230 m przewyższenia, średnie nachylenie podjazdu
wyniesie 9%. Z Rymanowa Zdroju zaczynać będziecie mozolny
podjazd pod Jawornik „nad Jaśliskami” około 8,3 km. Jedziecie
cały w otoczeniu terenu leśnego po szlaku turystycznym Kurierów
Jaga Kora. Ze szczytu Jawornik, zjeżdżacie singlem leśnym
prawie 6 km aż do wsi Surowica. Zjazd dostarczy wam wrażeń,
sporo korzeni, koleiny, luźny kamyk (średnie nachylenie zjazdu 8,4%). Ze wsi Surowica kierować
będziecie się w kierunku szlaku granicznego ze Słowacją. To będzie najdłuższy podjazd wynoszący
prawie 20 km (średnie nachylenie podjazdu 4,9%, suma przewyższeń 695 m). W kierunku Moszczańca
podłoże asfaltowe, dalej teren leśny, techniczny. Podjeżdżacie na szczyt Kamień nad Jaśliskami (857 m
n.p.m.) Z Kamienia techniczny zjazd do Lipowca. Z Lipowca będziecie zdobywać dwa kolejne
wzniesienia, najpierw Tokarnie (693 m n.p.m.), następnie Ostrą (687 m n.p.m.) Z Ostrej techniczny
zjazd po małym AGD. W tym roku wracamy na Piotrusia (728 m n.p.m.), najpierw wspinaczka, a później
fenomenalny zjazd po ostańcach skalnych, korzeniach do Zawadki Rymanowskiej. Nie odpoczniecie. Z
Zawadki Rymanowskiej po raz pierwszy na DWR spróbujecie zdobyć szczyt Cergowej (716 m n.p.m.), na
której znajduje się 21 m wieża widokowa. Podjazd pod Cergową bardzo wymagający, odcinek 3,20 km z
sumą przewyższeń 322 m oraz średnim nachyleniem terenu wynoszącym 10%. Z Cergowej już nie daleko
do mety. Pozostanie Wam już tylko zjazd do mety, która będzie zlokalizowana na rynku w Dukli.

Etap III Ożenna — Filipovsky Vrch, 12 maja 2019 r.

Dystans: 83,8 km
Suma przewyższeń: 2535 m
Średnie nachylenie: 6.1%, -5.5%
Bufety: 18 km, 36 km, 57 km, 69 km

Start do trzeciego etapu rozpoczynacie przy Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji. Szybkie przepalenie nogi
nastąpi na mocnym podjeździe po płytach betonowych
słabej jakości, zmieniającym się w ścieżkę leśną.
Podjeżdżacie około 7,5 km w kierunku szczytu Czystyny
(645 m n.p.m.). Ze szczytu zjeżdżacie łąkami w stronę
Tylawy, następnie kierując się na Mszanę. Z Mszany
szutrami, a następnie wąską leśną ścieżką jedziecie w
kierunku szczytu Koretwina (602 m n.p.m.) Zjazd do
Olchowca w otoczeniu leśnego krajobrazu około 5 km.
Na bufecie w Olchowcu warto zaopatrzyć się w wodę, bo
czekał będzie na was mozolny podjazd żółtym szlakiem
pod Baranie (ok. 5 km). Na szczycie Baraniego skręcacie
w prawo i cały czas szlakiem granicznym jedziecie w kierunku Ożennej. Interwałowy profil odcinka,
zdobywacie szczyt Szczorb, Sabatowski Wierch. Z Ożennej jedziecie na Słowacką stronę, mijacie Przełęcz
Kuchtowska kierując się do miejscowości Keckovce. Nie odpoczniecie! Podjazd pod Filipovsky Vrch (701 m
n.p.m.), singlem leśnym. Średnie nachylenie na tym podjeździe wynosi 8,4%. Noga odpocznie na szybkim 6 km
zjeździe do kolejnej miejscowości po słowackiej stronie Dlhona. Znowu podjazd, radosna 4,6 km ścianka na
Mazgalice. Z niej zjazd w kierunku Polan; sporo korzeni, luźny kamyk. Za Hutą Polańską będzie trochę asfaltu
(ok. 5 km). Z Polan najpierw podjazd łąką, następnie zjazd szutrem w kierunku Myscowej na szczyt Kamienne
Horbki. Z Myscowej kierujecie się podjazdem szutrowym na Chyrową. Podjazd serpentynami, luźny kamyk na
całej jej długości około 4 km. W Chyrowej, przejazd przez kilka strumieni. Dojazd do asfaltu, po około 2
kilometrach skręcacie w prawo i podjeżdżacie pod Babią Górę, Chyrową w kierunku na Łazy. Odcinek
wymagający, średnie nachylenie 8%. Jesteście już blisko mety i ukończenia całej etapówki Dukla Wolf Race!
Do mety pozostało Wam 4 km. Zjazd wymagający czujności, sporo kolein. Meta na obiektach MOSiR Dukla.
Jesteś finiszerem!

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.
Warto zobaczyć: Zabudowa Rynku wraz ratuszem
wzniesionym na początku XVII wieku, Ruiny XVIwiecznej 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, Cmentarze z I i II wojny światowej, Ruiny
browaru z lat 1750–1799 za parkowym murem, nad brzegiem Jasiołki, Kaplica parkowa z 1875 roku.
Turystyka:
Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – szlak łączy zabytki i miejsca związane z I wojną światową (w Dukli cmentarz wojenny)
Szlaki piesze:
Dukla – Cergowa (716 m n.p.m.) – Zawadka Rymanowska – Piotruś (728 m n.p.m.) – Stasiane
Dukla – zbocza Chyrowej (połączenie z czerwonym Głównym Szlakiem Beskidzkim)
Dukla – Bóbrka – Żarnowiec – Krosno
Europejski długodystansowy szlak pieszy E8
Szlaki rowerowe:
Transgraniczny Szlak Rowerowy „Beskidzkie Muzea” - Krosno – Odrzykoń – Żarnowiec – Kopytowa –
Bóbrka – Dukla – Olchowiec – Zyndranowa – Barwinek – Świdnik – Stropkov – Medzilaborce – przejście
graniczne Jaśliska- Czeremcha – Rymanów – Miejsce Piastowe – Krościenko Wyżne – Krosno
- Szlak rowerowy Wokół Grodziska w Wietrznie
- Szlak czerwony MTB „Przez Franków”
- Czerwony szlak rowerowy — Dukla – Tylawa – Dukla (dla rowerów turystycznych) Dukla -Teodorówka
– Iwla – Chyrowa – Mszana – Tylawa – Trzciana – Pustelnia św. Jana z Dukli – Lipowica – Dukla

Iwonicz Zdrój
Iwonicz to jedno z najstarszych w Polsce uzdrowisk.
Miasto położone w Beskidzie Niskim, w dolinie Iwonickiego Potoku. Z 1413 pochodzi wzmianka o istnieniu w
miejscowości wód mineralnych. W 1464 zbudowano
we wsi modrzewiowy kościół parafialny. W okresie
renesansu, gdy rozwijały się nauki przyrodnicze,
wzrosło zainteresowanie leczniczymi właściwościami
wód mineralnych i uzdrowiskiem. W 1515 miejscowość
ta należała do dóbr Tyrawa, nadanych później Tarłom.
Iwonicz-Zdrój jest dużym ośrodkiem lecznictwa
uzdrowiskowego i sanatoryjnego. Leczy się tu choroby
narządów ruchu, układu trawiennego, reumatologiczne, dróg oddechowych, kobiece, układu nerwowego, skóry, osteoporozę i otyłość. W centrum miasta są
drewniane wille i pensjonaty z XIX wieku, które wzorowano na modnym w tym czasie budownictwie
uzdrowiskowym Szwajcarii.
Pomniki przyrody
Źródło Bełkotka (aleja Wincentego Pola).
Dąb szypułkowy (Plac Wojciecha Oczki).
Jodły pospolite (5 szt. okolice Bełkotki).
Miłorząb japoński (aleja Wincentego Pola).
Na terenie miasta znajdują się liczne źródła lecznicze, a także
odwierty solanek jodobromowych są także wody siarczkowe.
Szlaki piesze
Główny Szlak Beskidzki. Trasa: Iwonicz-Zdrój – Rymanów-Zdrój – około
2,5 godziny.
Szlaki lokalne (spacerowe)
Rymanów-Zdrój 2 h przez Górę Przymiarki 1:15 h
Klimkówka (Kościółek Świętokrzyski) 1:10 h
Ścieżki spacerowe
Las Piekliska (kapliczka) 1 h (szlak im. J.F. Piwarskiego)
Bałucianka (cerkiew) 1:40 h przez Górę Przymiarki 1:15
h (szlak Łemkowski)
Warzelnia soli 1:15 h przez źródło Bełkotka 0:15 h (szlak
im. W. Pola)
Góra Żabia 1 h (szlak im. W. Bełzy)
Las Grabiński 1:30 h przez Cyrenajkę 0:50 h (szlak Armii
Krajowej)
Szlaki rowerowe
Szlak między Zdrojami – 24 km. Pętla: IwoniczZdrój, Klimkówka, Rymanów, Rymanów-Zdrój, Bałucianka i
powrót do Iwonicza-Zdroju.

Wieża widokowa Góra Cergowa
Góra Cergowa ma 716 m n.p.m. nie jest najwyższym szczytem Beskidu Niskiego, ale trzeba przyznać,
że najbardziej znanym i charakterystycznym ze swymi trzema
szczytami.
Wieża widokowa jest drewnianą budowlą o wysokości 21,72 m (do szczytu krokwi), posiada 4 poziomy
użytkowe. Powierzchnia zabudowy wieży wynosi 90 m2. Koszt budowy to prawie 1 mln zł. Nie jest to
także pierwsza tego typu budowla w tym miejscu, ponieważ na szczycie wznosiła się już wieża triangulacyjna, która służyła do pomiarów geodezyjnych, a w czasie II wojny światowej była wieżą obserwacyjną.
Wieża zarządzana jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli.

Zobacz film na urządzeniu
mobilnym skanując kod QR
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Zobacz jak dostać się na wieżę
widokową skanując kod QR

Oznaczenia szlaku Kurierów
Jaga Kora

Monument wojenny
Filipovsky Vrch

Cmentarz Wojenny, okolice szczytu Kamień

Ruiny Starego Browaru w Dukli

Cerkiew Opieki Bogurodzicy w Chyrowej

Z niebieskiego szlaku z pasa granicznego widok Ożenna

Muzeum Historyczne w Dukli

Więcej interesujących informacji turystycznych znajdziesz na stronie: http://it.dukla.pl
numer alarmowy Dukla Wolf Race: 570 293 946

Na szlaku granicznym, okolice Lipowca

Olchowiec

Park Dukielski, jeden z trzech stawów

Szlak graniczny, widok na Słowacką stronę. Od Mazgalicy
w kierunku Ożennej

Na niebieskim szlaku w Ożennej

numer alarmowy Dukla Wolf Race: 570 293 946
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Pumptrack na obiektach MOSiR Dukla

Plac zabaw MOSiR Dukla

15

Górski półmaraton biegowy
11 maja 2019

Strona www półmaratonu
Dukla Wolf Run

Strona internetowa
Dukla Wolf Race

Numer alarmowy Dukla Wolf Race: 570 293 946
Projekt i wykonanie: Mateusz Lorenc, MOSiR Dukla
Fot. Gmina Dukla, Michał Wójtowicz, Mateusz Lorenc, Wiktor Bubniak
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