
„Czarne Serce” to trasa adresowana do zaawansowanych i doświadczonych 
rowerzystów*. To pętla po leśnych i terenowych drogach, ścieżkach i bezdrożach w 
okolicach Trójmiasta, aż po dolinę Łeby. Początek i koniec pętli u podnóża sopockiej Łysej 
Góry. W sumie ok. 200 km. i prawie 4000 m. przewyższenia. Na trasie prawdziwe 
techniczne single, strome i niebezpieczne zjazdy i podjazdy. Zaledwie 5% dystansu to 
asfalt. Reszta to najlepsze szutry i bezdroża, które udało ułożyć się w jedną pętlę. Trasa 
pokonywana jest indywidualnie i nie ma charakteru sportowego. Każdy jedzie na własną 
odpowiedzialność.  

Reguły Czarnego Serca są proste:  
1. Należy pokonać z rowerem, siłą własnych mięśni, całą Trasę Czarnego Serca zgodnie 

z niniejszymi Regułami.  
2. Trasa jest wytyczona jako jedna pętla o długości ok. 200 km., z po czątkiem i koń cem 

pod sopocką Łysą Górą.  
3. Ostateczna wersja trasy będzie udostępniona w formacie .gpx razem z komunikatem 

technicznym na kilka dni przed 21.04.2023. Wstępną wersję trasy można już pobierać 
z aplikacji ridewithgps.com. Link na stronie https://kolarstwoprzygodowe.pl/czarne-
serce/. Nasze trasy umożliwiają nawigację of[line nawet w darmowej wersji aplikacji r 
idewithgps na smartfonach.  

4. Trasa nie będzie oznakowana w żaden sposób w terenie. Uczestnicy muszą być 
wyposażeni we własne urządzenie gps z wgranym trackiem, dzięki któremu będą 
mogli pokonać trasę.  

5. Należy pokona całą Trasę respektując niniejsze Reguły i prawo (własność prywatną, 
ochronę przyrody, prawo o ruchu d rogowym).  

6. Żeby zaliczyć to wyzwanie trzeba wyrobić się maksymalnie w 16 godzin.  
7. Na czas przejazdu w dniu 21.04.2023 zapewniamy każdemu uczestnikowi tracker gps, 

dzięki któremu będzie Was widać w serwisie dotmaker.com na żywo w trakcie imprezy 
i dzięki któremu będziemy weryfikować poprawność pokonania trasy.  

8. Impreza odbywa się bez ograniczeń w ruchu drogowym. Należy zachować szczególną 
ostrożność zarówno na drogach nieutwardzonych jak i na drogach publicznych i 
skrzyżowaniach. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów prawa o ruchu 
drogowym. Szanujcie też pieszych i innych rowerzystów na leśnych drogach i 
ścieżkach.  

9. Startujecie wyłącznie na własną odpowiedzialność, po podpisaniu odpowiedniego 
oświadczenia.  

10. Oferujemy: niezapomnianą trasę i możliwość obcowania z setką podobnych sobie 
wariatów, tracking gps, numer startowy, pamiątkową koszulkę i komin, posiłek 
regeneracyjny na mecie, możliwość umycia roweru, możliwość przechowania jednej 
sztuki bagażu.  

11. Dla finiszerów pamiątkowe medale.  
12. Trzy najkrótsze czasy przejazdów wśród kobiet i mężczyzn uhonorowane będą 

nagrodami rzeczowymi lub voucherami od sponsorów.  
13. Na mecie działa bar, w którym można ukoić pragnienie (we własnym zakresie)  

* Trasę Czarnego Serca mogą pokonać osoby dorosłe, któ re dają rękojmie jej 
pokonania bez uszczerbku dla swojego zdrowia. Nie moż na wystartować w Czarnym 
Sercu bez odpowiedniego przygotowania i wcześ niejszego sprawdzenia swoich moż 
liwoś ci. Jedziesz na swoją odpowiedzialnoś ć i sam musisz podjąć decyzję, czy 
sprostasz temu epickiemu wyzwaniu. 


