XIV Cross Rowerowy Ulanów 2016
– sprawozdanie

28 sierpnia 2016 roku na Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Tanew” w Ulanowie odbył się XIV
Cross Rowerowy. Głównymi organizatorami crossu byli UKS Flisak Ulanów, Bractwo Flisackie p.w. Św.
Barbary w Ulanowie, Zespół Szkół w Ulanowie oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Przystań.
Tegoroczny Cross Rowerowy odbywał się pod hasłem „400 osób na 400-lecie miasta Ulanów”.
Do obecnej edycji Crossu zarejestrowało się 310 uczestników.
Uczestnicy mieli możliwość zgłoszenia swojego udziału poprzez formularz elektroniczny przed dniem
startu Crossu, z którego skorzystało 32 osoby oraz w dniu zawodów w biurze Crossu. Dodatkowo w
formularzu elektronicznym każdy zgłaszający miał możliwość zarezerwowania pamiątkowego medalu
z XIV Crossu Rowerowego, które zostały wręczone podczas podsumowania imprezy.
Organizatorzy przygotowywali się do organizacji XIV Crossu Rowerowego według planu
wypracowanego przez paręnaście lat organizacji tego typu wydarzeń. Po wysłaniu pisma do Policji z
prośbą o wparcie i zabezpieczenie wyścigu, organizatorzy dostali odpowiedź zwrotną 24.08.2016 r.,
tj. 4 dni przed startem XIV Crossu Rowerowego z informacją odmowną.
Przed startem głównym z Rynku w Ulanowie pojawiła się policja, która nie wyraziła zgody na przejazd
tak dużej grupie uczestników po drogach publicznych przez które przebiegała trasa XIV Crossu
Rowerowego. Związku z tym organizatorzy podjęli decyzje o wstrzymaniu wyścigu. Po przekazaniu
informacji uczestnikom większość uczestników zdecydowała się na przejazd rekreacyjny w małych
grupach do 15-stu osób przez wyznaczone wcześniej trasy.
Tradycyjnie uczestnicy mieli do wyboru trzy trasy:
20 km – trasa rodzinna wiodąca nowopowstałymi ścieżkami Green Velo na terenie Gminy Ulanów
oraz Jarocin.
30 km – trasa dla bardziej wymagających prowadząca przez ok. 5 km ścieżkami i duktami leśnymi.
50 km – trasa główna prowadząca przez ok. 10 km ścieżkami i dutkami leśnymi. Pierwszymi z trasy na
Ośrodek Wypoczynkowy „Tanew” przyjechali wspólnie Andrzej Kumik oraz Łukasz Małaszowski.

Trasa główna wyścigu prowadziła przez następujące miejscowości:
Ulanów (Rynek) – Wólka Tanewska – Huta Deręgowska – Szyperki – Jarocin (punkt kontrolny nr 1) –
Borki – Dąbrówka (punkt kontrolny nr 2) – Ruda Tanewska – Kurzyna – Dąbrowica (punkt kontrolny
nr 3) – Zwolaki – Ulanów (punkt kontrolny nr 4 Podlądzie) – Wólka Tanewska – Hawryły – Szewce –
Wymysłów – Górka – Dąbrówka – Ulanów (Podlądzie – Meta)
Trasy zostały poprowadzone nowopowstałymi asfaltowymi ścieżkami Green Velo oraz ścieżkami i
duktami leśnymi na terenie Gminy Ulanów i Jarocin. Przygotowana trasa w większości prowadziła
lasami, gdzie rowerzyści mogli schronić się przed gorącym słońcem doskwierającym tego
niedzielnego popołudnia.
Każdy uczestnik po przejechaniu swojej trasy otrzymał pamiątkowy dyplom oraz darmowy posiłek w
Mini Barze Hotelu „Galicja”.
Na zaplanowanym na godzinę 17:00 podsumowaniu XIV Crossu Rowerowego Ulanów 2016 zostały
rozlosowane nagrody rzeczowe pośród wszystkich uczestników Crossu. Nagrodę główną w postaci
roweru górskiego ufundowaną przez Samorząd Mieszkańców Ulanowa wygrał Kacper Ciosmak z
Ulanowa.
Fundatorami nagród rzeczowych byli:
- Starostwo Powiatowe w Nisku
- Samorząd Mieszkańców Ulanowa
- Anonimowa osoba ze Zwolaków

Dziękujemy sponsorom za wsparcie XIV Crossu Rowerowego Ulanów 2016.
Starostowo Powiatowe w Nisku, Samorząd Mieszkańców Ulanowa, Anonimowa osoba ze Zwolaków,
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Tanew”, inni sponsorzy lokalni, Urzędy Gmin, które przekazały
materiały promocyjne.
Niestety nasza inicjatywa nie spotyka się z aprobatą Urzędu Gminy i Miasta Ulanów. Burmistrz Gminy
i Miasta Ulanów Pan Stanisław Garbacz twierdzi, że impreza ma charakter prywatny. Jest to absurd,
ponieważ chcemy dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców naszej gminy, powiatu,
województwa promując zdrowy i aktywny tryb życia. Jednym z argumentów Urzędu jest fakt, że biuro
zawodów, meta oraz podsumowanie imprezy odbywa się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
„Tanew”, dzięki uprzejmości właścicieli Państwu Katarzynie i Damianowi Sobiło. Teren Ośrodka
posiada pełne zaplecze potrzebne do organizacji tego typu wydarzeń oraz dodatkowo wyłączony jest
z ruchu drogowego, którego nie znajdziemy w żadnym innym punkcie w Gminie.
Start tradycyjnie odbywa się z Rynku w Ulanowie obok Urzędu Miasta, co nie jest wystarczającym
powodem do wsparcia organizatorów w jakikolwiek sposób największej tego typu imprezy w
regionie.
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Wszystkie osoby przygotowujące i obsługujące Cross pracowały w charakterze wolontariuszy.

