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22Obóz gravelowy nad Gardą. Tego jeszcze nie było! Ale, skoro UCI w tym właśnie rejonie organizuje po raz pierwszy 

Gravelowe Mistrzostwa Świata , to czemu nie pojechać tam 
na tydzień gravelowej rozpusty po trasach, na których 
na każdym zakręcie pojawiają się widoki nieustannie 
zapierające dech w piersiach?

Zapraszamy więc Zapraszamy więc między 9 a 15 października na obóz,
którego długo nie zapomnisz!

Jeśli startujesz na Mistrzostwach Świata i chciał(a)byś
zostać potem na obozie – czemu nie? Właśnie tak to 
planujemy. 

Jeśli przyjeżdżasz tylko na obóz – nie ma problemu! 
Loty z Polski do Bergamo (najbliższe lotnisko) są 
obecnie w cenie rozpoczynającej się od 200 zł obecnie w cenie rozpoczynającej się od 200 zł 
(lot w dwie strony, z bagażem podręcznym, Ryanair).

Oferujemy też możliwość obsługi logistycznej podczas 
Gravelowych Mistrzostw Świata, które odbędą się 8-9 października 
w regionie Veneto  (przewóz rowerów z/do Polski, ew. transfery 
lotniskowe, logistykę startu oraz bufety podczas zawodów, 
a także wsparcie dla kibiców).
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Termin: 9-15 października 2022 r.

9.10      przyjazd i transfer do miejsca zakwaterowania 
(niedziela)     spotkanie integracyjne i odprawa techniczna

10-14.10:    5 dni jazdy (szczegóły tras opisane
(pon-piątek)     na kolejnych stronach)

15.1015.10     wymeldowanie i transfery lotniskowe
(sobota)      (ew. dodatkowy dzień jazdy dla tych, którzy
      mają późne wyloty)

Zakwaterowanie: 
Komfortowe dwupoziomowe wille z basenem, kuchnią, 
pralką, WiFI, zlokalizowane w Riva del Garda - miasteczku
będącym w samym centrum najciekawszych tras
rowerowych w okolicach Gardy.rowerowych w okolicach Gardy.
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Na rowerach nie będziemy siedzieć cały dzień (no, chyba, że ktoś bardzo będzie chciał...), więc na 
czas wolny przewidzieliśmy co najmniej kilka różnych opcji...

Włoskie jedzenie i wino to oczywiście pierwsze, co przychodzi do głowy. Proste, a jednocześnie 
niesamowicie smaczne. I najlepsze w wydaniu lokalnym, na miejscu. Jeśli będą chętni, 
możemy zebrać się na wieczór degustacyjny w jednej z okolicznych wytwórni oliwy i/lub wina.

Garda to największe i najgłębsze włoskie jezioro - raj dla żegalrzy Garda to największe i najgłębsze włoskie jezioro - raj dla żegalrzy 
oraz nurków (zresztą, w czasie naszego pobytu odbywać się tam 
będą aż dwie różne międzynarodowe imprezy regatowe). 
My jednak będziemy mieli do dyspozycji deski bez żagla - 
popularne w ostatnim czasie SUPy, które będzie 
można wypróbować dzięki jednemu z partnerów 
naszego     Obozu, firmie UONE.
  

Twoje zdjęcia od Szymona Gruchalskiego!

Na wszystkich uczestników Obozu czeka niespodzianka:
pakiet profesjonalnych zdjęć, które zrobi specjalnie dla Was Szymon Gruchalski 
- jeden z najbardziej rozpoznawalnych fotografów polskiego i światowego kolarstwa!
Robił oficjalne zdjęcia na wielu wyścigach - w tym także tych największych: Tour de France, 
Giro d’Italia, Mistrzostwach Świata...

Tym razem Szymon zrobi zdjęcia Tobie, w niepowtarzalnych klimatach włoskiej Gardy. Tym razem Szymon zrobi zdjęcia Tobie, w niepowtarzalnych klimatach włoskiej Gardy. 
Odwiedzi nas na Obozie w przerwie między fotografowaniem pro-teamowych kolarzy. 
Sam jest w całkiem niezłej formie, więc na pewno przejedzie się z nami 
na najbardziej epickie trasy.

Pamiętaj więc, żeby wziąć ze sobą jakieś fotogeniczne
kolarskie wdzianko, bo taka okazja nie zdarza się często!  ;-) 

A jeśli chcesz zerknąć na ostatnie z licznych sportowych 
wyzwań Szymona, warto zajrzeć na jego kanały:wyzwań Szymona, warto zajrzeć na jego kanały:

facebook.com/szymongruchalskicycling
instagram.com/szymon_gruchalski_sports
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Rónież możemy zaproponować Ci wsparcie - i to niezależnie od 
tego, czy planujesz udział w Obozie, czy nie.

Możliwości takiej pomocy obejmują (ale nie ograniczają się do) np.:
- przewóz rowerów z/do Polski
- transfery lotniskowe
- pomoc w znalezieniu - pomoc w znalezieniu zakwaterowania
- logistykę startu (w tym m.in. bufety oraz inne formy 
dozwolonego suportu na trasie)
- wsparcie dla kibiców

Możliwe jest także całościowe zorganizowanie 
wyjazdu na MŚ (np. dla grup).

Szczegółowe warunki do ustalenia 
indywidualnego.  indywidualnego.  
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Z założenia jeździmy w grupie (lub: grupach, jeśli wskazany 
będzie podział uczestników na grupy o różnym poziomie 
sportowym) prowadzonej przez trenera. 

Nikogo nie zostawiamy, podjazdy lub trudniejsze technicznie 
fragmenty każdy jedzie swoim tempem; w ustalonym punkcie 
czekamy na wszystkich. czekamy na wszystkich. 

Niezależnie od tego, każdy uczestnik otrzymuje 
‘roadbook’ w postaci PDF (który można wgrać na telefon 
lub wydrukować i zabrać ze sobą), a także precyzyjnie 
zaplanowaną trasę w postaci tracka GPS, którego 
może wgrać do swojego komputera rowerowego 

Osoby, które nie mają komputerka z nawigacją, 
proszone są o wcześniejszy kontakt – istnieje proszone są o wcześniejszy kontakt – istnieje 
możliwość wypożyczenia urządzeń Wahoo, 
jednak ich ilość jest ograniczona, więc 
decyduje kolejność zgłoszeń.
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Trasy gravelowe w okolicach Gardy nie przypominają szutrów na naszym rodzimym 
Mazowszu czy w Wielkopolsce. Różnią się przede wszystkim pod względem 
urozmaicenia terenu. 

Jest widokowo, ciekawie, ale należy przygotować się na rozmaite rodzaje podłoża 
oraz spore różnice wysokości: zaplanowane przez nas trasy mają 
pomiędzy 1500 a 2500 m przewyższenia. pomiędzy 1500 a 2500 m przewyższenia. 

Dla jednych to dużo, dla innych mało – pewne jest jedno:  
warto przygotować się mentalnie oraz sprzętowo 
na sporo jeżdżenia pod górkę (i z górki). 
Przydadzą się odpowiednio dobrane 
przełożenia, a także opony 
z bardziej agresywnym 
bieżnikiembieżnikiem. 
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Trasy

Dla każdej z zaplanowanych tras przedstawionych na kolejnych stronach 
mamy oczywiście warianty alternatywne – łatwiejsze; jeśli więc będzie 
dla Ciebie za trudno, lub któregoś dnia poczujesz się zmęczony(a), 
będzie możliwość pojechania czegoś mniej wymagającego. 

Na naszych obozach już pierwszego dnia zawsze weryfikujemy chęci 
i możliwości uczestników tak, aby – jeśli okaże się to konieczne – i możliwości uczestników tak, aby – jeśli okaże się to konieczne – 
odpowiednio podzielić ich na grupy. 

Np. grupę Espresso i grupę Cappuccino ;)  
Żeby wiedzieli, co zamawiać w kawiarniach 
po drodze…
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