
rACE
BOOK
2017

PARTNERZY
PARTNERS

284,2 km
REAL MTB

10 830 m
TOTAL ASCENT

distance

CLASSIC
distance

mega
206,6 km
REAL MTB

7 729 m
TOTAL ASCENT

unexplored & core MTB

KOLARSTWO GÓRSKIE DLA KONESERÓW MTB
BESKIDY MTB

TROPHY



2 Race BOOK 2017 Race BOOK 2017 3

Beskidy MTB Trophy  
– oTwieraMy drugą dekadę!

Drogi zawodniku!

Witamy Cię na starcie 11. edycji Beskidy MTB Trophy – jed-

nego najbardziej kultowych wyścigów w tej części Europy 

i z pewnością jednego z bardziej wymagających na świecie. 

Jeśli czytasz te słowa będąc w Istebnej, czekając na rozpoczę-

cie pierwszego etapu, to możesz nazwać się szczęściarzem. 

Pakiety na wyścig co roku rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, 

ale Ty znalazłeś się w gronie 650 wybrańców z Polski, Euro-

py i świata, którzy zdołali zapisać się na tegoroczną edycję 

Trophy! 

Areną Waszych zmagań będą Beskidy – góry które oferu-

ją coś, co coraz trudniej spotkać w tej części świata: dzikie 

i dziewicze szlaki, nienaruszone przez człowieka, dające nie-

zapomnianą radość z jazdy i możliwość poczucia prawdziwego 

górskiego „flow”. A to wszystko w bliskości cywilizacji i do-

brego zaplecza socjalnego. Trasy prowadzące przez Czatorię, 

Stożek czy Rysiankę zostają w pamięci „nowicjuszy” na bardzo 

długo, a starych beskidzkich „wyjadaczy” co roku niezmiennie 

przyciągają w te strony. 

Szlaki, które będziesz przemierzać to nie tylko fun z jazdy po 

single trackach i technicznych zjazdach. To też zapierające 

dech w piersiach widoki, jak choćby panorama Tatr, która roz-

pościera się przed oczami zawodników po zdobyciu Rysianki. 

W zależności od wybranego dystansu do pokonania stoi przed 

tobą 284,2 km i ponad 10830 m w pionie (CLASSIC) lub 206km 

i prawie 8000 m wspinaczki (MEGA). Racebook, który właśnie 

czytasz zawiera szczegółowy opis całej trasy wyścigu, mapy, 

profile oraz resztę informacji niezbędnych do tego, by bez-

piecznie i bez kłopotów przeprowadzić cię przez Beskidy MTB 

Trophy. Zapoznaj się dobrze z jego treścią. Jesteśmy pewni, że 

przez najbliższe cztery dni, będzie to Twoja ulubiona lektura 

do poduszki.

Do zobaczenia na mecie! 

Beskidy MTB Trophy  
– opening The second decade!

Dear rider, you are about to take part in the 11th edition of Beskidy 

MTB Trophy – the hardest MTB stage race in Central and Eastern 

Europe and one of the most demanding ones worldwide. You may 

call yourself lucky, as we are regularly sold-out months before the 

start. The race is getting more and more international attention 

each year, so you will be able to compete with riders from many 

countries and continents. 

The venue of the race are Beskidy Mountains, which offer wild 

and virgin trails – probably the last of its kind in this part of the 

world - and yet very close to civilisation. Trails through Czantoria, 

Stożek, Wielka Racza and queen stage of Rysianka are definitely 

going to stay in your memory for a long time. But it’s not only the 

technical trails and single tracks that you are going to experience. 

It’s also about the breathtaking views. If the weather is good, you’ll 

get a chance to get a good look at majestic Tatra Mountains – the 

highest mountain range in Poland.

You are going to compete on one 

of two distances: CLASSIC which 

covers the distance of 284,2 km and 

over 10830 meters of climbing. The 

shorter one – MEGA – is going to 

do 206 km of horizontal and almost 

8000 m of vertical distance.

In this Racebook you’re going to 

find maps, profiles and descriptions 

of each stage as well as essential 

competitor’s info. We provide this 

informations in order to facilitate 

your racing and leave you in good 

condition throughout the whole 

event. We’re sure that it is going to 

be your favourite bedtime read during the 

next four days.

See you on the finish line!

BESKIDY MTB

TROPHY
winners:

 
MTB TROPHY



godzina wydarzenie

9:30 TyLko pierwsZy eTap
10:30 TyLko pierwsZy eTap

8:30 etapy: 2, 3, 4

9:30 etapy: 2, 3, 4

otwarcie sektorów – CLassiC
otwarcie sektorów– Mega

otwarcie sektorów – CLassiC

otwarcie sektorów – Mega

10:00 TyLko pierwsZy eTap
11:00 TyLko pierwsZy eTap

09:00 etapy: 2, 3, 4

10:00 etapy: 2, 3, 4

start wyścigu – CLassiC
start wyścigu– Mega

start wyścigu – CLassiC

start wyścigu– Mega

15:00–20:00 masaże po etapch 1, 2, 3

18:00 dekoracja

time event

9:30 am 1st sTage onLy
10:30 am 1st sTage onLy

8:30 am 2nd, 3rd, 4th

9:30 am 2nd, 3rd, 4th

sectors open – cLassic
sectors open– Mega

sectors open – cLassic

sectors open– Mega

10:00 am 1st sTage onLy
11:00 am 1st sTage onLy

start of the race – cLassic
sectors open– Mega

start of the race – cLassic

sectors open– Mega

3:00–8:00 pm massage service after 1st, 2nd, 3rd stage

6:00 pm award ceremony

PLAN DNIA Day Schedule

ZNAKOWANIE TRAS Track marking

1. Na bufetach dostępne będą:

•	 woda i napoje izotoniczne

•	 owoce: banany, grejpfruty, pomarańcze itp.

•	 suszone owoce

•	 ciastka, wafle.

2. Na trasie wyścigu będą pracowały punkty zabezpieczenia medycznego 

oraz zespoły GOPR

3. Numery alarmowe:  +48 537 853 080 i  112 (ogólny numer alarmowy).

4. Zawodnicy mogą wyrzucać śmieci jedynie w obrębie 200m od bufetu. 

Jeśli zawodnik naruszy niniejszą zasadę zostanie zdyskwalifikowany.

5. Każdy uczestnik (zawodnik lub osoba towarzysząca) zostanie wyposażo-

na w specjalny identyfikator, umożliwiający korzystanie z dodatkowych 

usług, jeśli te były wcześniej wybrane i opłacone.

6. Większość części zamiennych będzie dostępna w serwisie. Zalecamy 

jednak posiadanie własnych, łatwo zużywających się lub nietypowych 

części zamiennych.

7. W przypadku wycofania się z wyścigu w trakcie jego trwania zawodnik 

zobowiązany jest do poinformowania o tym organizatora ( pod nr tel.: 

+48 537 853 080) . Jeśli tego nie uczyni, zostanie zainicjowana akcja 

ratunkowa/poszukiwawcza.

1. At our feeding stations we provide:

• isotonic drinks, water

• fruit: bananas, oranges, grapefruits etc.

• dried fruit

• cookies, wafer-cakes.

2. There will be medical points and mountain rescue teams on the course

3. emergency numbers are:  +48 537 853 080 and 112 (common  

emergency number).

4. Riders are allowed to drop litter only in the range of 200 m from feed sta-

tions. If rider leaves his/hers litter elsewhere he/she can be disqualified.

5. Each participant (rider or guest) will be given a special ID card, that will 

allow using any additional services, if they were chosen and paid.

6. Most spare parts for the bicycles will be available at the bike service. 

However, in case of any untypical and easily used parts riders are advised 

to bring them on their own.

7. In case any rider/team withdraws from the race while it is being held, he/

she is obliged to report it to the following emergency phone number:  

 +48 537 853 080 in order not to start the rescue. 

8. Koszty nieuzasadnionej akcji ratunkowej/poszuki-

wawczej zostaną przeniesione na zawodnika, wobec 

którego taka akcja została podjęta.

9. Beskidy MTB Trophy odbywa się w regularnym ruchu 

ulicznym i zawodnicy są zobowiązani przestrzegania 

zasad kodeksu ruchu drogowego.

10. W Polsce, Czechach i na Słowacji obowiązuje ruch 

prawostronny. Wszyscy zawodnicy poruszający się 

po drogach publicznych (także szutrowych) są zobo-

wiązani do trzymania się prawej strony.

11. Proszę zachować szczególną ostrożność w trakcie po-

ruszania się w terenie zabudowanym.

12. W przypadku jakiejkolwiek kolizji bądź wypadku 

w ruchu drogowym, organizator nie ponosi odpowie-

dzialności za jego konsekwencje. 

Staramy się aby nasze trasy były perfekcyjnie oznakowa-

ne, tak abyś mógł skupić się na ściganiu i czerpaniu radości 

z jazdy, a nie zastanawianiu się gdzie powinieneś jechać.  

Niestety coraz częściej zdarza się, że złośliwe osoby nisz-

czą nasze oznaczenia (strzałki, taśmy) przed i w trakcie 

wyścigu. Jeśli jedziesz dłużej niż 500 m (sam lub w grupie 

zawodników) i nie widzisz oznakowań trasy, które stosuje-

my (białe strzałki na niebieskim tle oraz białe taśmy z logo 

MTB Trophy, MTB Challenge, MTB Marathon), lub długo 

jedziesz sam po nieznakowanej trasie, powinieneś spraw-

dzić czy na pewno jedziesz w dobrym kierunku. Opty-

malnie jest posiadać urządzenie typu Garmin z wgranym 

aktualnym dla danego wyścigu dnia trackiem GPX. Jeśli 

nie posiadasz takiego, natychmiast zawróć lub poczekaj 

chwilę na innych zawodników. Upewnij się czy znajdujesz 

się na trasie wyścigu i jedziesz we właściwym kierunku.

8. In case a rider/team withdraws from the race without 

informing the  organizers, the rescue procedure will 

be initiated. Unjustified rescue’s costs will be covered 

by the aforementioned rider/team.

9. Beskidy MTB Tophy will be held in a regular open traf-

fic. All riders must follow road rules and regulations.

10. In Poland, Czech Republic and Slovakia road users fol-

low right side traffic rule. All riders should keep close 

to the right side on public roads (also on dirt/gravel 

roads) and follow all traffic rules and regulations. 

11. Be aware of any vehicles in any build-up area, open 

fields and forests.

12. In case of any collision or any accident on the course 

the organizer is not responsible for its consequences.  

We strive to ensure that our routes are perfectly marked, so you 

can focus on racing and enjoying the ride, rather than wondering 

where you should go. Unfortunately, it is increasingly common 

that people destroy our markings (arrows, tapes) before and 

during the race. If you are riding longer than 500 m (alone or in 

a group of competitors) and do not see the route signs we use 

(white arrows on blue background and white stripes with MTB 

Trophy/MTB Challenge/MTB Marathon logo) or simply you are 

riding alone for a longer period of time on an unmarked segment 

of trail, you should check if you are going in the right direction. It 

is best to have a bike dedicated GPS device with a GPX track of 

current stage. If you do not have such a device, and find yourself 

in an above mentioned situation, immediately turn back or wait 

for the other riders. Always make sure you are on the race’s route 

and you are going in the right direction.

INFORMACJEPODSTAWOWE

D
ata: 03/05/2010 | Czas: 17:32  Sygn.2.1   

PROSIMY NIE ZDEJMOWAĆ OZNACZEŃ – ZAWODY ROWEROWE W TOKU 

!, !!, !!! – 
niebezpieczeństwo

D
ata: 03/05/2010 | Czas: 17:32  Sygn.2.1   

PROSIMY NIE ZDEJMOWAĆ OZNACZEŃ – ZAWODY ROWEROWE W TOKU 

!, !!, !!! – danger

PROSIMY NIE ZDEJMOWAĆ OZNACZEŃ
– ZAWODY ROWEROWE W TOKU 

UWAGA otwarty 
ruch samochodowy

PROSIMY NIE ZDEJMOWAĆ OZNACZEŃ
– ZAWODY ROWEROWE W TOKU 

ATTENTION!  
Open trafic

PROSIMY NIE ZDEJMOWAĆ OZNACZEŃ
– ZAWODY ROWEROWE W TOKU 

5 km – dystans do mety

PROSIMY NIE ZDEJMOWAĆ OZNACZEŃ
– ZAWODY ROWEROWE W TOKU 

5 km – the distance
to the finish point

PROSIMY NIE ZDEJMOWAĆ OZNACZEŃ
– ZAWODY ROWEROWE W TOKU 

strzałki kierunku 
jazdy

PROSIMY NIE ZDEJMOWAĆ OZNACZEŃ
– ZAWODY ROWEROWE W TOKU 

turn left / go left  
or turn right / go right  

or go straight

PRE RACE

INFORMATION

solo mężczyźni

M2 mężczyźni od 18 do 30 lat (rok ur. 1986–98)

M3 mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1976–85)

M4 mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1966–75)

M5 mężczyźni od 51 lat (rok ur. 1965 i starsi)

solo kobiety

K2 kobiety od 18 do 30 lat (rok ur. 1986–98)

K3 kobiety od 31 do 40 lat (rok ur. 1976–85)

K4 kobiety od 41 lat (rok ur. 1975 i starsze) w przypadku,

 jeśli wystartuje więcej niż 10 zawodniczek

drużyna

Men (3 mężczyzn)

Mix (2 mężczyzn i 1 kobieta lub 2 kobiety i 1 mężczyzna)

individual Men open

M2 men between 18–30 years old (born in 1986–98)

M3 men between 31–40 (born in 1976–85)

M4 men between 41–50 (born in 1966–75)

M5 men between 51 and more (born in 1965 and older)

individual Woman open

K2 women between 18–30 (born in 1986–98)

K3 women between 31–40 (born in 1976–85)

K4 women between 41 and more (born in 1975 and

 older), if there are more than over 10 women in category

Team

Men (3 men)

Mix (2 men and 1 woman or 2 women and 1 man)

Classifications

8:30 am 2nd, 3rd, 4th

9:30 am 2nd, 3rd, 4th

9:00 am 2nd, 3rd, 4th

10:00 am 2nd, 3rd, 4th

rozjazdy dystansów junction

KLASYFIKACJE
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CITY MAP 
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RACE VILLAGE

Starting line of each Stage

Post race catering piont

Bike service

Award ceremony

RACE OFFICE

Massage

Accommodation standard 1

DIRECTION  – 1 st Stage

DIRECTION – 2 nd, 3 rd, 4 th Stage

BIURO ZAWODÓW
RACE OFFICE
Gimnazjum w Istebnej, 
43-470 ISTEBNA 1345

stacja benzynowa | petrol station

pizzeria

cukiernia | bakery

sklep spożywczy | grocery

bankomat | ATM

aby osiągać jeszcze lepsze wyniki i czerpać większą satysfakcję z jazdy, ważne jest przestrzeganie 
rowerowej etykiety. przed pojawieniem się na linii startu, zapoznaj się z zasadami, które ułatwią 

rywalizację zarówno Tobie, jak i innym uczestnikom.

In order to perform better and make your ride more pleasurable, it’s important to follow a few simple rules. 
please familiarize yourself with the points listed below. Following them will facilitate the competition to you 

and other contestants.

Bądź na miejscu odpowiednio wcześnie i na czas ustaw się w wyznaczonej strefie  
startowej.

appear on the starting line early enough and enter the assigned starting sector.

Nie jedź całą szerokością szlaku. pamiętaj także, żeby nie jechać ramię w ramię z inną 
osobą – to zablokuje pozostałych zawodników, którzy być może chcą Cię wyprzedzić.

don’t use the whole width of the trail. remember not to ride shoulder to shoulder with 
fellow rider as it will block the possibility of overtaking by other competitors.

Nie zatrzymuj się nagle – ktoś może wówczas na Ciebie wpaść.

don’t stop suddenly – it’s the easiest way to cause an accident.

odpowiedz uśmiechem kibicom na trasie. pamiętaj, aby mówić „dziękuję” wolontariu-
szom i zespołowi zaangażowanemu w organizację wydarzenia. każda z tych osób stara 
się o to, żebyś mógł czerpać jak najwięcej satysfakcji z jazdy.

smile to the spectators. remember to say ”thank you” to the volunteers and the race’s staff. 
These people are working hard to let you make the most of your ride.

przed bufetami obierz odpowiednią strategię i zachowaj czujność. Możesz wtedy  
trochę przyspieszyć lub zwolnić, w celu uniknięcia kolizji z innymi zawodnikami.

Before entering the feed zone, adopt a proper strategy and remain cautious. You can either 
slow down, or speed up in order to avoid collision with other riders.

Nie wyrzucaj śmieci na trasę i  korzystaj tylko z wyznaczonych do tego miejsc za bufetami.

do not drop the litter on the trail. do it only in the specially designated zones near the feed 
zones.

Jazda ze słuchawkami w uszach nie jest zalecana. podczas słuchania głośnej muzyki 
możesz nie usłyszeć ostrzeżeń, powodując zagrożenie dla siebie i  innych.

We do not recommend riding with earphones. Listening to loud music will deprive your 
ability to hear warnings, which will cause risk to you and others.

Jeśli ktoś za Tobą krzyczy „Lewa wolna”, przesuń się w Twoje prawo. Jeśli usłyszysz za 
sobą hasło „prawa wolna”, przesuń się w Twoje lewo i ustąp miejsca szybszym kolarzom.

if someone behind you shouts ”left side free”, move to your right. if you hear ”right side free”, 
move to your left and make room for faster riders.

lewa wolna!

left side free!

ETYKIETA kolarza MTB
Mountain biker’s etiquette
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STAgE 1. 15.06.2017  

CZANTORIA
stage 1: Czantoria

date: 15.06.2017

start: cLassic 10:00 Mega 11:00
distances:  cLassic 59,4 km Mega 51,6 km 

elevation : cLassic 2410 m Mega 2042 m

Difficulty (1-6): � � � � +
Feed stations:  cLassic ① 21 km • ② 32 km • ③ 48 km

 Mega ① 21 km • ② 39 km

Rozgrzewkowy etap z Wielkim Stożkiem i Wielką Czantorią (tylko dla dy-

stansu Classic) na trasie.

Pierwsze kilometry, to asfalt przechodzący w szerokie szutry i leśne drogi. 

Na trasie tego etapu pierwsza nowość – stromy siłowy podjazd przechodzący 

w techniczny trudny singiel. Tak dojeżdżamy Góry Kiczora, a z niej, piękny 

singiel częściowo płaski przechodzący w zjazd prowadzący do Wielkiego 

Stożka. Pod szczytem Wielkiego Stożka kawałek szerokiego zjazdu, z niego 

zaś skręcamy ostro w lewo w singiel na żółtym szlaku. Wjeżdżamy do Czech 

i po chwili wjeżdżamy na leśne i polne drogi prowadzące nas w kierunku 

Wielkiej Czantorii i Przełęczy Beskidek. Na tym odcinku czekają nas szyb-

kie zjazdy szerokimi leśnymi drogami. Jazda z dużą prędkością i łagodne 

zakręty leśnych dróg dadzą dużo frajdy. Tuż przed 20 km trasy i Bufetem 

w miejscowości Nydek czeka nas jeszcze kawałek pięknego singla. Za bufe-

tem czeka nas długi podjazd szutrowa leśną drogą. W pewnym momencie 

dystans MEGA skręca w prawo w gęsty las, CLASSIC jedzie prosto. Dystans 

Classic pokonuje jeszcze kawałek szutrowej drogi i dojeżdża do technicznego, 

singlowego zjazdu Rycerską Ścieżką, który prawie niezauważalnie przecho-

dzi w kolejny świetny zjazd czerwonym szlakiem. „Solidność” tych zjazdów 

sprawi, że w oka mgnieniu znajdziemy się na 2 bufecie przewidzianym dla 

zawodników z dystansu Classic.

Od bufetu jedziemy delikatnie wznoszącym się szutrem, z którego nagle 

odbijamy w znany z 2015 roku podjazd żółtym szlakiem na Małą Czantorię. 

Stromy odcinek szlaku przechodzi w płaską leśną drogę, którą dojeżdżamy do 

początku podjazdu na Czantorię. Kawałek wymagającego stromego odcinka, 

który z racji na luźne kamienie pokonać trzeba na nogach i już jesteśmy na 

właściwym odcinku szerokiej drogi, którą dotrzemy do Szczytu Wielkiej 

Czantorii. Ze szczytu szybki zjazd, który pod koniec jest stromy i techniczny. 

Tutaj łączymy się z trasą krótszego dystansu – MEGA. 9km głównym grzbie-

tem – tutaj czeka na nas szeroki gdzie z jednej strony można trochę odsapnąć, 

ale na pewnie nikt nie będzie się na nim nudził. Kilka szaleńczych zjazdów na 

których jest jak wyprzedzać i godny zapamiętania podjazd na szczyt o nazwie 

Soszów Wielki. Po drodze jeszcze góra – Cieślar, a z niej kawałek szybkiego 

niebezpiecznego zjazdu. Nagle… Gwałtowny skręt w prawo i tutaj każdego, 

czeka kosmiczny zjazd do osady Kolibska. Ten odcinek powinien nosić nazwę 

„BOB Damek downhill” – to właśnie ten czeski kolarz, nasz kolega i przyjaciel 

odkrył ten zjazd. Jest szybki i zdradliwy… piękny! Na końcu zjazdu Bufet. 

Stąd czeka nas ostatni z długich podjazdów w dniu dzisiejszym – do osady 

Zimny. Leśne szerokie drogi i asfaltowe odcinki doprowadzają nas do dobrze 

znanego singla na granicy Polski i Czech. Wjeżdżamy do Polski, asfaltową 

drogą i brzegiem rzeki Olza dojeżdżamy do Istebnej. Taki prosty odcinek 

przyda się na rozluźnienie nóg przed następnymi dniami.

Już widzimy jak się tam „rozluźniacie”… HA-HA-HA!

Warm-up stage with the Wielki Stożek and Wielka Czantoria summits on the 

route (only for the Classic distance).

Initial kilometres on asphalt transferring to wide gravel and forest roads. Then 

it’s time for the first “premiere” of this stage - a completely new power hill ending 

with a technical single track, which leads us to Kiczor Mountain. From there, 

a beautiful, partly flat single track leading to Wielki Stożek. Just before the peak 

of the Wielki Stożek we enter a wide descent from which we turn sharply to the 

left in the single track on the yellow trail. We’re in Czech Republic now. After 

a while we enter the forest and field roads leading us towards Wielka Czantoria 

and Beskidek Pass. This is where quick downhills on wide forest roads await. 

Riding at high speeds with no sharp corners will give you a lot of fun. Then, just 

before the 20 km and feed zone in Nydek, it’s time for another breathtaking 

single track, and after the stop at the feed zone - a long uphill along the forest 

road. At some point the MEGA distance turns right into a thick forest, while the 

CLASSIC goes straight. The riders of the longer distance will cover a few more 

kilometres along gravel roads and then will arrive at the single track descent 

of the Knight’s Path. Then, almost in the blink of an eye the riders will enter 

another great downhill piece on the red trail. Both these descents are really 

solid, so once you’re in the flow, you’re not even going to notice that you it’s 

already time for a 2nd feed zone (for the CLASSICERS). 

As we live the feed station, we start a gentle ride up the gravel road, which then 

suddenly transfers into the well-known yellow trail ascent to the Mała Czanto-

ria. A steep piece of the yellow trail turns into a flat and wide forest road, which 

brings us to the beginning of the ascent to Great Czantoria. A really demanding 

fragment with loose stones will make you dismount your bike for a while, but 

from then on it’s a straight way to the top. A fast downhill takes the riders from 

the summit. Please be careful as it’s really steep and technical at the end. Here 

both distances will join together again. Then 9km to the main ridge intertwined 

by a number of crazy descents, followed by an climb to Soszów Wielki. There’s 

also a Cieślar hill to tackle on the way as well as a fast and dangerous descent. 

Then a sudden and sharp turn to the right and a crazy downhill to the Kolibska 

settlement. This segment should be named “BOB Damek downhill” after our 

Czech friend, who’s discovered this piece for humanity:).  It is fast and decep-

tive ... but also beautiful as hell! This fragment takes the riders to the feed zone. 

Now it’s time for the last long climb of the day - the one to Zimny settlement. 

Wide forest roads and asphalt sections lead us to a well-known single on the 

border of Poland and the Czech Republic. As we enter Poland, the asphalt road 

on the river Olza bank takes us to Istebna. This easy segment will be useful for 

loosening your legs for the following days. We can already see you “relaxing” 

there. Yeah... ;-)
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STAgE 2. 16.06.2017  

RYSIANKA
stage 2: Rysianka

date: 16.06.2017

start: cLassic 09:00 Mega 10:00
distances:  cLassic 79,5 km Mega 62,3 km 

elevation : cLassic 2762 m Mega 2102 m

Difficulty (1-6): � � � � � 

Feed stations:  cLassic ① 20 km • ② 34 km • ③ 58 km

 Mega ① 20 km • ② 41 km

Najdłuższy i bardzo wymagający kondycyjnie etap ze szczytem Rysianki (dy-

stans Classic) na trasie. Już na jego początku przyjdzie Wam zmierzyć się ze 

stromymi podjazdami na osiedlach osad zlokalizowanych pomiędzy Istebną 

a Koniakowem. Stromizny na szerokich drogach na pewno pozwolą rozciągnąć 

stawkę i w dalszej części dystansu uniknąć tłoku. Leśnymi krętymi drogami 

dojeżdżamy do miejscowości Laliki. Na 1 bufecie na przełęczy Kotelnica na 

pewno będziemy już czuli w nogach sporo podjazdów. Jednak, to dopiero roz-

grzewka. Polnymi i leśnymi drogami docieramy do Rajczy. Tutaj inaczej niż 

w poprzednich dwóch latach prawie od razu dojeżdżamy do rozjazdu MEGA 

i CLASSIC. Dystans MEGA za Dworcem Kolejowym jedzie prosto i wjeżdża 

w niebieski szlak tuarystyczny. To podjazdowy, wymagający kondycyjnie od-

cinek. Jadąc bez przerwy tym szlakiem dojeżdża do miejsca gdzie ponownie 

łączy się z trasą, królewskiego dystansu – CLASSIC.

Dystans CLASSIC w Rajczy skręca w prawo. Podobnie jak w latach poprzed-

nich – rozpoczyna wspinaczkę w kierunku Rysianki. Zółtym szlakiem jedzie-

my w kierunku Redykalnego Wierchu, jednak po kilku kilometrach podjazdu 

opuszczamy go i skręcamy w prawo na zjazd do miejscowości Złatna. I tutaj 

czeka na nas jedna z największych atrakcji MTB Trophy 2017. Piękny singlowy 

trawersujący podjazd niebieskim szlakiem prowadzącym do Rysianki. Piękny 

odcinek, a jedyne czego brakuje, to widoku Jeziora Garda w dole… Tak docie-

ramy do krótkiego odcinka stromej drogi prowadzącej nas na szczyt Rysianki. 

Z Rysianki mamy do pokonania kawałek przyjemnego szlaku do Lipowskiego 

Wierchu a z niego… Niesamowity, nieziemski!!! Zjazd zielonym szlakiem do 

Hali Boraczej. Tego nie da się opisać słowami, to trzeba przejechać! Łączymy 

się z dystansem MEGA. Trasa do prowadzi przez osadę Milówki. Za szczytem 

pagórka Borucz skręcamy gwałtownie w brzozowy zagajnik i w miejscowości 

Milówka osiągamy bufet.

Dystans MEGA i Classic od tego miejsca aż do miejscowość Kamesznica jadą 

asfaltowymi drogami z szutrowym łącznikiem. Dość płaski odcinek to ostatni 

moment na złapania oddechu. Chociaż boli zadek, to od osady Zadek musimy 

wykrzesać siły aby wdrapywać się szutrami i leśnymi drogami w kierunku Ba-

raniej Góry. Nawrót w prawo i w kierunku mety kawałek technicznego zjazdu 

niebieskim szlakiem przez szczyt Gańczorka. Stamtąd ostatni wymagający 

podjazd tego etapu na Tyniok. Spod szczytu Tynioka, zjeżdżamy szybkimi 

leśnymi duktami przeplatanymi polnymi i asfaltowymi odcinkami aż do mety. 

Prosimy o rozwagę. Zmęczenie, stromizny i stosunkowo łatwy teren mogą 

spowodować osłabienie koncentracji. Uważajcie na siebie!

Etap nr 2 za nami – „Ale urwał, ale to było dobre!!!”

The longest and the toughest stage with Rysianka climb for CLAS-

SIC distance. Demanding from the very beginning – lots of steep 

rolling hills between Istebna and Koniaków. Initial climbs will stretch 

the group, so you’ll ride in smaller crowd later on. At the first feed 

zone on Kotelnica pass you will certainly feel all the covered climbs. 

But believe us – that was only a warmup! Then forest paths and 

gravel roads take the riders to Rajcza. Here, unlike in recent years, 

two distances (CLASSIC and MEGA) split. The shorter distance en-

ters the blue trail and covers a strenous climb, which takes the riders 

to the spot, where two distances join together again. The CLASSIC 

distance turn right in Rajcza where, after a few kilometers of tar-

mac roads, will start a very steep Rysianka climb. The yellow trail 

leads the riders to Redykalny Wierch, but after a few kilometers we 

leave this trail, turn right and descend towards Złatna settlement, 

where one of the biggest attractions of Beskidy MTB Trophy 2017 

awaits. A beautiful segment, which lacks only one thing – a view on 

Lake Garda :). This is how we arrive to a short and steep fragment 

leading us to the top of Rysianka. From this point we have a nice 

piece to Lipowski Wierch. Now it’s time for an awsome downhill 

on green trail towards Hala Boracza. This cannot be described by 

words! It’s time for the distances to join together. After reaching 

the top of Borucz hill we turn sharply and enter a birch grove. It’s 

time for quick refueling in a feed zone in Milówka. Both distances 

ride along asphalt and gravel roads untill they reach Kamesznica 

settlement. This flat segment is one of the last chances to catch 

breath. In a place called Zadek (Polish for “butt”), we still need to 

find some fuel in the tank to cover the climb to Barania Góra, where 

we take a turn right to find ourselves on a technical piece on blue 

trail. From the top of Gańczork the riders will have to challenge the 

last serious obstacle of the day – a climb to Tyniok pass. Once you 

have reached the top, the route is only going down, straight “home”. 

Despite not many technical difficulties on this descent, please try to 

remain focus, as the fatigue and the closeness of the finish line can 

be deceptive. Stage 2 checked! This was hell of a ride! 
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STAgE 3. 17.06.2017  

WIELKA RACZA

Wielka Racza na horyzoncie (dystans Classic)!

W zasadzie tutaj można by zakończyć gdyby nie, to że aby do niej dotrzeć, 

a dodatkowo potem wrócić na metę w Koniakowie, trzeba się będzie solidnie 

napracować. Celem pierwszych kilometrów – szczyt Ochodzita. Zjazd szyb-

kim singlem i wjazd w drogi prowadzące do miejscowości Laliki. Stamtąd 

podróż odwrotnie niż rok temu. Te same szlaki w przeciwnym kierunku 

szczytu Rachowiec i Koziej Grapy. Odcinki singla, polnych i leśnych dróg 

usianych luźnymi kamieniami. W miejscowości Sól pierwszy bufet na 24km 

trasy. Dalej podjazd, a w jego trakcie na 26km trasy rozjazd. Dystans MEGA 

skręca w prawo i przez szczyt Oźnej jedzie do Beskidu Granicznego. Dystans 

Classic dociera do Rycerki Górnej. Kilka kilometrów asfaltowego, łagodnego 

podjazdu. 2 skręty w lewo i wjeżdżamy na zielony szlak prowadzący na 

Przegibek. Pierwsze 3 kilometry, to trawersująca leśna droga. W miejscu 

gdzie zielony szlak odbija w lewo, my także skręcamy. Wjeżdżamy w piękny 

podjazd wąskim singlem. Pokonanie go w siodle da kupę frajdy! Jednak lepiej 

rozważnie podjeść do tematu i oszczędzać siły. Przydadzą się na odcinku 

Przegibek-Wielka Racza. Tego odcinka nie sposób opisać 2 słowami. Góra, 

dół, góra dół, technicznie, mniej technicznie i bardzo technicznie, to spo-

woduje, że bufet na Wielkiej Raczy na 46 km dystansu Classic na pewno 

będzie obowiązkowym przystankiem. Z Wielkiej Raczy pokonamy długie 

odcinki zjazdów, na których naprawdę trzeba wiedzieć co się robi. Duża 

ilość kilometrów i wyboje dadzą o sobie znać. Dojeżdżamy do miejsca połą-

czenia dystansów Classic i MEGA na Beskidzie Granicznym. Szybkie szutry 

doprowadzą nas do podjazdu wiodącego wokół góry Skalanka. Wjedziemy 

tam na krótki ale piękny kawałek singla na czerwonym szlaku. Na pewno 

każdy z Was zwróci na niego uwagę. Choć niespecjalnie trudny, ma coś 

w sobie. Na jego końcu szybkie asfaltowo szutrowe drogi doprowadzają nas 

do 3 bufetu w miejscowość Zwardoń. Na tym odcinku prosimy, uważajcie 

na poruszające się leśnymi drogami samochody. Ze Zwardonia docieramy 

podjazdem na szczyt Kilkula i Trojaki. Kawałek zjazdu przyjemnymi dro-

gami przez las – niebieskim szlakiem aż do Przełęczy Rupieńka. A przed 

metą 5 km drogami wiodącymi przez Osady u stóp Koniakowa.

META – Koczy Zamek. Macie dość czy wręcz przeciwnie???

stage 3: Wielka Racza

date: 17.06.2017

start: cLassic 09:00 Mega 10:00
distances:  cLassic 69,2km Mega 45,2 km 

elevation : cLassic 2534 m Mega 1614 m

Difficulty (1-6): � � � � � 

Feed stations:  cLassic ① 24 km • ② 46 km • ③ 59 km

 Mega ① 24 km • ② 35 km

The first obstacle of the day – Ochodzita. A well known climb 

with lots of spectators on the sides of the steep road. Then a fast 

single tracks and roads leading to Lalika, where we turn towards 

Rachowiec and Kozia Grapa. First feed zone awaits in Sól on 

24th km and 2km later two distances part – MEGA goes right 

and head to Beskid Graniczny through Oźna pass, while CLAS-

SIC go for Rycerka Górna. It is now time to conquer Przegibek 

pass. This one is quite demanding, but also really rewarding. We 

advise not to get carried 

away and save energy for 

section from Przegibek 

to Wielka Racza. Rolling 

climbs and very techni-

cal sections will make the 

feed zone a  longed-for 

stop. From this point on 

the riders will cover long 

descents, requiring con-

stant concentration. Two 

race distances will meet 

again in Beskid Gran-

iczny from where fast 

gravel roads lead them 

to the foot of Skalanka. 

This climb leads through a short 

but charming single track placed on red trail. 

Then tarmac and fire roads take you to Zwardoń, where the 

3rd feed zone will be located. Please have eyes in the back of 

your head as you may encounter cars driving along these forest 

roads. A climb to Kulika and Trojaki followed by a nice descent 

through the woods takes us to Rupieńka pass. Then it is only 

5km till the finish line on Koczy Zamek hill.
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STAgE 4. 18.06.2017  

KLIMCZOK
stage 4: Klimczok

date: 18.06.2017

start: cLassic 09:00 Mega 10:00
distances:  cLassic 76,1 km Mega 47,6 km 

elevation : cLassic 3127 m Mega 1976 m

Difficulty (1-6): � � � � �

Feed stations:  cLassic ① 17 km • ② 40 km • ③ 54 km

 Mega ① 17 km • ② 27 km

Full Speed Ahead!

Nawet najbardziej rozważni, którzy zachowali siły na ten ostatni etap po jego 

ukończeniu na pewno nie będą ich już mieli. Klasyk z długimi kondycyjnymi 

podjazdami przeplatany singlami i technicznymi leśnymi drogami. Dojazd do 

miejscowości Wisła, to leśne i szutrowe drogi z jednym technicznym, stromym 

zjazdem prowadzącym do brzegu królowej polskich rzek – Wisły. Opuszczamy 

miejscowość Wisła i wraz z dużą porcją stromych podjazdów i klimatycznych 

leśnych dróg, które kończą się solidnym podjazdem leśną stromą drogą dojeż-

dżamy do okolic Przełęczy Salmopolskiej. Dystans MEGA skręca ostro w pra-

wo i kieruje się przez Przełęcz w kierunku mety, a dystans Classic stromymi 

odcinkami podjazdów przeplatanymi płaskimi drogami i szybkimi zjazdami 

doprowadza nas aż do szczytu Klimczoka. Po drodze jeszcze coś pięknego. 1,5 

kilometrowy odcinek pięknego szybkiego singla na czerwonym szlaku. W tym 

roku po osiągnięciu szczyty Klimczoka kierujemy się na szczyt Błatnia. Szybkie 

odcinki górskich dróg czyhają na nie chwilę nieuwagi. Duże prędkości, luźne 

kamienie a na dodatek piesi turyści. Choć cały odcinek prowadzący z Klimczo-

ka, przez Błatnią az do Brennej nie należy do trudnych technicznie, to w jego 

pokonywaniu jest coś porywającego. Poczucie dużej prędkości, kontrola nad 

rowerem, balans ciała, dohamowania. Tu każdy może poczuć się jakby jechał 

pierwszy i przewodził stawce 450 zawodników dystansu Classic. Jednak bar-

dzo prosimy, uważajcie na nieostrożnych pieszych turystów, zwłaszcza tych 

z małymi dziećmi. 100% sprawne hamulce i umiejętność ich używania, to na 

tym odcinku rzecz nieodzowna!!!

Dojazd do Brennej. 40km trasy „Klasyka”, to bufet, a za nim długi i żmudny 

podjazd na Kotarz. To jedno z ostatnich mocnych kondycyjnych obciążeń. 

Długo i stromo. Kawałek super singla na niebieskim szlaku i wjeżdżamy na 

odcinek, którym docieramy do Przełęczy Salmopolskiej. Szutrowa płaska dro-

ga, która gwałtownie skręca w prawo przechodząc w szybki, niebezpieczny 

zjazd. Następne kilometry mijają głównie na szerokich typowo leśnych zjaz-

dach i podjazdach. Po ostatnim bufecie docieramy do Zbiornika Wisła Czrne. 

Stamtąd czeka nas mozolna wspinaczka ku Istebnej. Asfaltowy podjazd przed 

metą przechodzi dobrze znane leśne drogi i krótkie singlowe odcinki, którymi 

zjeżdżając docieramy do mety 10 edycji Beskidy MTB Trophy.

JESTEŚ TU???

A classic stage with long, tiring climbs intertwined with single tracks 

and technical paths. The riders will approach the town of Wisła through 

forest and gravel roads with one steep and quite tricky descent to the 

riverbank of Wisła (yes, the same name as the town). A lot of short but 

steep climbs, and forest roads crowned by the beautiful single track 

takes us to the Salmopol pass area. At this point MEGA distance turns 

right and, through the pass, head towards the finish line. CLASSIC, on 

the other hand, approach the Klimczok hilltop through a section of steep 

climbs and an ecstatic 1,5 km of red trail single track. Once the riders 

reach the top of the climb they will head towards Brenna through Brat-

nia hill. This piece is very fast and the roads 

are full of loose rocks. This area is also quite 

popular among tourists so PLEASE REMAIN 

CAUTIOUS and use your brakes a bit more 

than usual. The second feed zone awaits on 

40km in Brenna. Fuel up as you will approach 

the last serious test of Beskidy MTB Trophy 

2017 – Kotarz climb. Long and steep. As 

usual after the ascent it is time to go down 

the hill. A great single track takes the riders 

to Salmopol pass. Then a relatively flat fire 

road turns right and transform into a steep 

and dangerous descent. Rolling hills lead 

to the last feed zone near Wisła Czarne 

reservoir. Replete riders will now tackle 

a strenuous climb towards Istebna. Tar-

mac road just before the finish line un-

expectedly turns into forest paths and 

single track sections that will take you to 

the finish line of 11th Beskidy MTB Trophy. Yeah! YOU’VE 

MADE IT! 
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23–28 lipca / July 2017

PARTNERZY
PARTNERS

352,6 km
REAL MTB

11 139 m
TOTAL ASCENT

distance

CLASSIC
distance

mega
155 km
REAL MTB

4 987 m
TOTAL ASCENT

no compromise, ABSOLUTE MTB

sudety MTB

ChaLLENGE


