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WITAJCIE NA FESTIWALU 

Witajcie na JURAJSKIM FESTIWALU BIEGOWYM 2020! 
  

Tegoroczna edycja zawodów odbywać się będzie w nietypowych 

okolicznościach, co sprawiło, że przygotowania były nowym  

i sporym wyzwaniem. Jednak mimo wielu przeciwności  

i mnóstwa pracy nie poddaliśmy się. Dziękujemy wszystkim 

naszym partnerom za pomoc i wsparcie! 

 

Życzymy Wam niezapomnianych widoków na trasach festiwalu! 

A jeśli spodobają Wam się przepiękne krajobrazy Jury 

Krakowsko-Częstochowskiej zachęcamy do częstego odwiedzania 

tej wspaniałej krainy. 

 

Paweł Fąferek 

Dyrektor Zawodów 

  

JURAJSKI FESTIWAL BIEGOWY to: 

 3 dni sportowej rywalizacji 

 5 biegów głównych 

 407 km tras 

 15 784 m przewyższeń 

 niezwykłe widoki 

 niezapomniane wrażenia 
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JURA – IDEALNY TEREN DO BIEGANIA 

Jura Krakowsko-Częstochowska  

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, nazywana  

potocznie Jurą, to jedno z najbardziej niezwykłych  

miejsc w Polsce. Położona jest pośród pięknych 

pagórków porośniętych lasami, wśród malowniczych 

wapiennych ostańców, unikatowych obszarów 

pustynnych, tysięcy jaskiń, wywierzysk i skał oraz 

niezwykłych zamków i warowni (tzw. Orlich Gniazd). 

 

Jura Krakowsko-Częstochowska to doskonałe miejsce  

dla osób lubiących turystykę aktywną. Są tu skałki do 

wspinaczki, jaskinie (wejścia turystyczne  

i speleologiczne), szlaki piesze, rowerowe i kajakowe. 

 

Najpopularniejsze szklaki to: Szlak Orlich Gniazd, Szlak 

Warowni Jurajskich, Szlak Architektury Drewnianej,  

Szlak Zabytków Techniki. 

Gmina Kroczyce 
Gmina leży w zespole parków Krajobrazowych  

Województwa Śląskiego w powiecie zawierciańskim.  

Położona w obrębie rzek Krztyni i Białki stanowi jeden  

z najatrakcyjniejszych terenów Jury Krakowsko- 

-Częstochowskiej. Na urokliwość krajobrazu gminy 

wpływa niezwykła szata roślinna. Obok gruntów 

typowych dla rejonów górskich znajdują się tu 

stanowiska ciepłolubnej roślinności stepowej, bagiennej  

i wodnej. Jest to również teren obfitujący w owoce leśne 

i grzyby. Dla ornitologów to ptasi raj! 

 

Malownicze tereny, niepowtarzalne krajobrazy, czyste 

środowisko i powietrze dają możliwość prawdziwego 

wypoczynku, zwłaszcza aktywnego. Można tu uprawiać 

rekreacyjne kolarstwo szosowe i terenowe, narciarstwo, 

wspinaczkę skałkową, sporty wodne, biegi terenowe, 

wędkarstwo i turystykę konną. 

Przepiękne widoki i urozmaicony 

krajobraz sprawiają, że Jura  

to idealny teren do biegania! 
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AMBASADORZY FESTIWALU 

Ania Szlendak 
Trenerka, motywatorka, biegowa wariatka. Kiedyś latała wokół swojego miasta, nie licząc czasu  
i kilometrów. Potem zaczęła kolekcjonować medale, kilometry i wspomnienia z biegów większych 
i mniejszych. Krótsze biegi przeszkodowe i asfaltowe zamieniła na ultra – a najchętniej na górskich 
szlakach. Bez zegarka, bez gadżetów biegowych, bez planów treningowych zaraża tą pasją innych. 
Założycielka i szefowa babskiej drużyny biegowej Wybiegaj Siebie. 

Marek Rutek 
Pasjonat ultra biegów górskich. Uwielbia niekończące się przygody biegowe. Jak sam mówi: „Czas 
w górach, to mój magiczny czas. Tym samym wybieram najdłuższe biegi, by jak najdłużej cieszyć 
się pięknymi chwilami i cudnymi widokami. Moje przygody to czas wolności z moimi przyjaciółmi 
biegowymi, którzy są równie zwariowani jak ja. Takie to piękne jest ultra”. 

Ela i Jarek Cieśla 
Biegają wspólnie od ponad 7 lat. Startują w biegach długodystansowych, a szczególnie upodobali 
sobie ultramaratony i to te o jak największym stopniu trudności. Trail, góry – to jest ich żywioł. 
Razem czterokrotnie wystartowali w kultowym biegu Rzeźnika w Bieszczadach na dystansie  
80 km. Zajęli 4 miejsce w oficjalnych Mistrzostwach Polski Małżeństw w półmaratonie, wygrali 
Puchar Małżeństw w Olsztynie. Razem prowadzą bloga Biegające Małżeństwo. 

Ania Karolak 
Człapie tak sobie z nóżki na nóżkę już klika dobrych lat. Po urodzeniu córki, czyli ponad 4 lata 
temu, wpadła na genialny pomysł, żeby pobawić się w ultra. Zabawa trwa do dziś… i nie ma 
końca. Gdy staje na podium, daje jej to ogromną radochę i motywację. Jednak jak to w życiu, nie 
może być za różowo. Kontuzje i różne problemy zdrowotne trochę ją uziemiają i blokują, ale 
zawsze stara się napierać do przodu, bo kocha ten swój pokręcony świat. 

Hania Sypniewska 
Biega nie dla miejsc na podium – bo i staż biegowy krótki, a i wiek długi – ale dla samej przyje-
mności biegania i spotkań z takimi samymi pasjonatami. Uczestniczyła w wielu biegach długo-
dystansowych w górach – te trasy są jej najbliższe. Stara się nie powtarzać raz przebiegniętych 
ultra, choć są wyjątki. Bardzo spodobała jej się trasa na 100 km na Jurajskim Festiwalu Biegowym 
– ze względu na piękną trasę właśnie i wielkie serducho organizatorów do tego biegu. 

Przemek Walewski 
Maratończyk, dziennikarz prasowy i telewizyjny, organizator zawodów sportowych. Wysłannik 
specjalny, korespondent zagraniczny i wojenny. Założyciel portalu wszystkoobieganiu.pl  
i pomysłodawca „Biegaj i Zwiedzaj”. Przebiegł do tej pory ponad 135 tys. km. Uczestniczył  
w ponad tysiącu biegów ulicznych, przełajowych i na bieżni. Startuje także w triathlonach, 
duathlonach, wyścigach MTB i biegach narciarskich w stylu klasycznym.  
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PROGRAM IMPREZY 

Piątek, 25 września 2020 r. 
Biuro Zawodów 
14.00–22.00  - rejestracja zawodników  
 
trasa JURA ULTRA 200 
16.00 - zakończenie rejestracji zawodników 
15.30-16.00 - odprawa techniczna 
16.00-16.45  - kontrola wyposażenia obowiązkowego 
17.00 - start  
 
trasa JURA ULTRA 100  
20.00-20.30 - odprawa techniczna 
 
Imprezy towarzyszące 
17.30–21.00  - spotkania z biegaczami, pokazy filmów 
 
  
 
 

Sobota, 26 września 2020 r. 
Biuro Zawodów 
06.00–12.00  - rejestracja zawodników  
18.00–20.00  - rejestracja zawodników 
 
trasa JURA ULTRA 100  
07.00 - zakończenie rejestracji zawodników 
07.00-07.45  - kontrola wyposażenia obowiązkowego 
08.00 - start  
 
trasa JURA TRAIL 50 
08.00 - zakończenie rejestracji zawodników 
08.45  - rozgrzewka do biegu  
09.00 - start  
19.00 - zamknięcie trasy  
 
trasa JURA TRAIL 25  
09.00 - zakończenie rejestracji zawodników 
09.45  - rozgrzewka do biegu  
10.00 - start  
15.00 - zamknięcie trasy  
 
imprezy towarzyszące 
18.00–21.00  - spotkania z biegaczami, pokazy filmów 
 

Niedziela, 27 września 2020 r. 
Biuro Zawodów 
07.00–10.00  - rejestracja zawodników  
 
trasa BIEG DLA DZIECI  
09.45 - zakończenie rejestracji zawodników 
10.00-10.30 - starty poszczególnych  
 kategorii wiekowych 
 
trasa BIEG RODZINNY  
10.15 - zakończenie rejestracji zawodników 
10.45 - start  
 
trasa JURA TRAIL 10  
10.00 - zakończenie rejestracji zawodników 
10.45  - rozgrzewka do biegu  
11.00 - start  
13.30 - zamknięcie trasy  
 
trasa JURA ULTRA 200 
14.00 - zamknięcie trasy  
 
trasa JURA ULTRA 100 
14.00 - zamknięcie trasy 
 
dekoracja zwycięzców wszystkich tras 
14.00–15.30 - ceremonia dekoracji zwycięzców 
 



Podoba Ci się techniczna koszulka biegowa zawodów?  
Przyda Ci się chusta na jesienne treningi?  
A może chcesz sprawić komuś miłą niespodziankę? 
 
Mamy dla Ciebie wyjątkowe pamiątki z zawodów! 
 
Pamiątki są do nabycia w Biurze Zawodów (płatność tylko gotówką). 

PAMIĄTKI Z IMPREZY 
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Koszulka biegowa wykonana z bardzo 
lekkiej, zaawansowanej technologicznie 
dzianiny o właściwościach 
termoaktywnych. 
 
Zalety i właściwości produktu: 
• 100% Micropoliester TR  
(Tervel Thermal Revelation), 
• bardzo lekka, miękka, elastyczna  
i delikatna dla skóry dzianina  
nie krępująca ruchów, 
• delikatne szwy z przędzy  
nie wywołujące podrażnień, 
• trwały, modny, niespieralny nadruk 
sublimacyjny, 
• odprowadza wilgoć powstałą podczas 
intensywnego wysiłku fizycznego, 
• krótki czas schnięcia. 

25 zł 

89 zł 

Chusta wielofunkcyjna, którą można nosić 
na głowie na wiele sposobów – jako 
czapkę, kominiarkę, golf, maskę na twarz, 
opaskę na czoło. Może posłużyć także 
jako mankiet na rękę do ocierania potu 
lub do spinania długich włosów. 
 
Zalety i właściwości produktu: 
• microfibra (100% poliester),  
• oddychająca – odprowadza na zewnątrz 
wilgoć i szybko wysycha, 
• utrzymuje chłód latem i ciepło zimą, 
• bezszwowa i elastyczna, 
• miękka  i przyjemna dla skóry. 
 
Doskonale sprawdza się podczas 
uprawiania sportu zarówno na wietrze, 
deszczu, mrozie, jak i na słońcu. 
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TRASA JURA ULTRA 200 

INFORMACJE O TRASIE 
 
Długość trasy: 206,0 km 
Przewyższenia: łącznie 7336 m (w górę: 3668 m / w dół: 3668 m) 
Najwyższy punkt: Góra Zborów (467 m) 
Limit czasu: 45 godzin  
 
Punkty odżywcze: 8,1 km (woda) / 16,7 km (woda, bufet) / 27,1 km (woda, bufet) / 37,2 km (woda, bufet) / 
51,1 km (woda, bufet) / 57,1 km (woda, bufet) / 67,3 km (woda, bufet) / 87,2 km (woda, bufet) / 96,7 km 
(woda, bufet) / 111,3 km (woda, bufet) / 121,4 km (woda, bufet) / 135,3 km (woda, bufet) / 141,3 km 
(woda, bufet) / 151,5 km (woda, bufet) / 171,4 km (woda, bufet) / 180,9 km (woda, bufet) / 195,5 km 
(woda, bufet) / 203,2 km (woda) / meta (woda, bufet) 
Punkty z ciepłym posiłkiem: 57,1 km / 111,3 km / 141,3 km / 206,0 km (meta) 
Punkty z noclegiem: 57,1 km / 111,3 km / 141,3 km  
Przepaki: 57,1 km / 111,3 km / 141,3 km  
 
Część 1 
Długość trasy: 111,3 km 
Przewyższenia: łącznie 4016 m  
(w górę: 2008 m / w dół: 2008 m) 
 
Start: 25 września 2020 r. (piątek), godz. 17.00 
Miejsce startu i mety: Podlesice (Zajazd Jurajski) 

WYPOSAŻENIE ZALECANE 
• zestaw środków ochrony osobistej (płyn lub żel do 
dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, środki higieniczne) 
• telefon/GPS wraz z wgranym śladem trasy (track) 
• plecak, nerka lub saszetka biegowa 
• latarka (najlepiej czołówka) 
• kurtka przeciwwietrzna 
• pojemnik na wodę o pojemności przynajmniej 1 litra 
• gotówka w wysokości 30 zł 
• kijki trekkingowe 
• śpiwór i mata na punkty z noclegiem (do depozytu) 
• polisa ubezpieczeniowa od NNW 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE 
• maseczka ochronna (lub chusta, przyłbica itd.) 
• opaska identyfikacyjna 
• numer startowy z chipem 
• papierowa mapa trasy 
• telefon (aktywny przez cały czas trwania biegu) 
• folia NRC 
• kubek/bidon na wodę 
• kurtka przeciwwietrzna 
• czapka lub chusta wielofunkcyjna 
• gwizdek 
 
Wyposażenie obowiązkowe: 
• dotyczy każdego zawodnika na danej trasie 
• może być sprawdzane przed startem 
• może być sprawdzane podczas biegu w dowolnym momencie  
(czas sprawdzania wyposażenia nie będzie odliczany od czasu rywalizacji) 

Część 2 
Długość trasy: 94,7 km 
Przewyższenia: łącznie 3320 m  
(w górę: 1660 m / w dół: 1660 m) 
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TRASA JURA ULTRA 100 

INFORMACJE O TRASIE 
 
Długość trasy: 111,3 km 
Przewyższenia: łącznie 4016 m (w górę: 2008 m / w dół: 2008 m) 
Najwyższy punkt: Góra Zborów (467 m) 
Limit czasu: 30 godzin 
 
Punkty odżywcze: 8,1 km (woda) / 16,7 km (woda, bufet) / 27,1 km 
(woda, bufet) / 37,2 km (woda, bufet) / 51,1 km (woda, bufet) / 57,1 km 
(woda, bufet) / 67,3 km (woda, bufet) / 87,2 km (woda, bufet) / 96,7 km 
(woda, bufet) / 108,4 km (woda) / meta (woda, bufet) 
Punkty z ciepłym posiłkiem: 57,1 km / 111,3 km (meta) 
Punkty z noclegiem: 57,1 km 
Przepak: 57,1 km 
 
Start: 26 września 2020 r. (sobota), godz. 08.00 
Miejsce startu i mety: Podlesice (Zajazd Jurajski) 

WYPOSAŻENIE ZALECANE 
• zestaw środków ochrony osobistej (płyn lub żel do 
dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, środki higieniczne) 
• telefon/GPS wraz z wgranym śladem trasy (track) 
• plecak, nerka lub saszetka biegowa 
• latarka (najlepiej czołówka) 
• kurtka przeciwwietrzna 
• pojemnik na wodę o pojemności przynajmniej 1 litra 
• gotówka w wysokości 30 zł 
• kijki trekkingowe 
• śpiwór i mata na punkty z noclegiem (do depozytu) 
• polisa ubezpieczeniowa od NNW 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE 
• maseczka ochronna (lub chusta, przyłbica itd.) 
• opaska identyfikacyjna  
• numer startowy z chipem 
• papierowa mapa trasy 
• telefon (aktywny przez cały czas trwania biegu) 
• folia NRC 
• kubek/bidon na wodę 
• kurtka przeciwwietrzna 
• czapka lub chusta wielofunkcyjna 
• gwizdek 
 
Wyposażenie obowiązkowe: 
• dotyczy każdego zawodnika na danej trasie 
• może być sprawdzane przed startem 
• może być sprawdzane podczas biegu w dowolnym momencie  
(czas sprawdzania wyposażenia nie będzie odliczany od czasu rywalizacji) 
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TRASA JURA TRAIL 50 

INFORMACJE O TRASIE 
 
Długość trasy: 51,8 km 
Przewyższenia: łącznie 2412 m (w górę: 1206 m / w dół: 1206 m) 
Najwyższy punkt: Góra Zborów (467 m) 
Limit czasu: 10 godzin 
 
Punkty odżywcze: 8,1 km (woda) / 16,7 km (woda, bufet) /  
27,1 km (woda, bufet) / 37,2 km (woda, bufet) / 49,0 km (woda) /  
meta (woda, bufet) 
Punkt z ciepłym posiłkiem: 51,8 km (meta) 
 
Start: 26 września 2020 r. (sobota), godz. 09.00  
Miejsce startu i mety: Podlesice (Zajazd Jurajski) 

WYPOSAŻENIE ZALECANE 
• zestaw środków ochrony osobistej (płyn lub żel do 
dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, środki higieniczne) 
• telefon/GPS wraz z wgranym śladem trasy (track) 
• plecak, nerka lub saszetka biegowa 
• pojemnik na wodę o pojemności przynajmniej 0,5 litra 
• kurtka przeciwwietrzna 
• czapka lub chusta wielofunkcyjna 
• latarka (najlepiej czołówka) 
• polisa ubezpieczeniowa od NNW 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE 
• maseczka ochronna (lub chusta, przyłbica itd.) 
• opaska identyfikacyjna  
• numer startowy z chipem 
• papierowa mapa trasy 
• telefon (aktywny przez cały czas trwania biegu) 
• kubek/bidon na wodę 
• gwizdek 
 
Wyposażenie obowiązkowe: 
• dotyczy każdego zawodnika na danej trasie 
• może być sprawdzane przed startem 
• może być sprawdzane podczas biegu w dowolnym momencie  
(czas sprawdzania wyposażenia nie będzie odliczany od czasu rywalizacji) 
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TRASA JURA TRAIL 25 

INFORMACJE O TRASIE 
 
Długość trasy: 27,1 km 
Przewyższenia: łącznie 1384 m (w górę: 692 m / w dół: 692 m) 
Najwyższy punkt: Góra Zborów (467 m) 
Limit czasu: 5 godzin 
 
Punkty z wodą: 8,1 km (woda) / 16,7 km (woda, bufet) /  
24,4 km (woda) / meta (woda, bufet) 
Punkt z ciepłym posiłkiem: 27,1 km (meta) 
 
Start: 26 września 2020 r. (sobota), godz. 10.00 
Miejsce startu i mety: Podlesice (Zajazd Jurajski) 

WYPOSAŻENIE ZALECANE 
• zestaw środków ochrony osobistej (płyn lub żel do 
dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, środki higieniczne) 
• telefon/GPS wraz z wgranym śladem trasy (track) 
• plecak, nerka lub saszetka biegowa 
• pojemnik na wodę o pojemności przynajmniej 0,5 litra 
• kurtka przeciwwietrzna 
• czapka lub chusta wielofunkcyjna 
• latarka (najlepiej czołówka) 
• polisa ubezpieczeniowa od NNW 
 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE 
• maseczka ochronna (lub chusta, przyłbica itd.) 
• opaska identyfikacyjna  
• numer startowy z chipem 
• papierowa mapa trasy 
• telefon (aktywny przez cały czas trwania biegu) 
• kubek/bidon na wodę 
• gwizdek 
 
Wyposażenie obowiązkowe: 
• dotyczy każdego zawodnika na danej trasie 
• może być sprawdzane przed startem 
• może być sprawdzane podczas biegu w dowolnym momencie  
(czas sprawdzania wyposażenia nie będzie odliczany od czasu rywalizacji) 
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TRASA JURA TRAIL 10 

INFORMACJE O TRASIE 
 
Długość trasy: 10,4 km 
Przewyższenia: łącznie 636 m (w górę: 318 m / w dół: 318 m) 
Najwyższy punkt: Góra Zborów (467 m) 
Limit czasu: 2,5 godziny 
 
Punkty odżywcze: 4,6 km (woda) / 7,6 km (woda) / meta (woda, bufet) 
 
Start: 27 września 2020 r. (niedziela), godz. 11.00 
Miejsce startu i mety: Podlesice (Zajazd Jurajski) 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE 
• maseczka ochronna (lub chusta, przyłbica itd.) 
• opaska identyfikacyjna  
• numer startowy z chipem 

WYPOSAŻENIE ZALECANE 
• zestaw środków ochrony osobistej (płyn lub żel do 
dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, środki higieniczne) 
• mapa trasy (papierowa lub wgrana w telefon/GPS) 
• telefon (aktywny przez cały czas trwania biegu) 
• kubek/bidon na wodę 
• plecak, nerka lub saszetka biegowa 
• pojemnik na wodę o pojemności przynajmniej 0,5 litra 
• gwizdek 
• kurtka przeciwwietrzna 
• czapka lub chusta wielofunkcyjna 
• polisa ubezpieczeniowa od NNW 
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BIEGI DLA DZIECI I RODZINNY  

INFORMACJE O BIEGACH 
 
BIEGI DLA DZIECI 
Start: 27 września 2020 r. (niedziela),  
godz. 10.00-10.30 (starty poszczególnych kategorii wiekowych) 
Miejsce startu i mety: Podlesice (Zajazd Jurajski) 
 
Kategorie startowe i dystanse 
• dzieci w wieku do lat 5 (rocznik 2015 i młodsze)  – dystans około 100 m 
• dzieci w wieku 6-7 lat (rocznik 2014-2013) – dystans około 200 m 
• dzieci w wieku 8-11 lat (rocznik 2012-2009)  – dystans około 300 m 
• dzieci w wieku 12-15 lat (rocznik 2008-2005)  – dystans około 500 m 
 
Klasyfikacja 
Podczas Biegu dla dzieci nie będzie prowadzony pomiar czasu, a kolejność ustalana jest tylko 
dla pierwszych trzech zawodników. Na poszczególnych biegach prowadzona będzie oddzielna 
klasyfikacja dla dziewczynek i chłopców.  

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE – dotyczy wszystkich biegów 
• maseczka ochronna (lub chusta, przyłbica itd.) 
• opaska identyfikacyjna 
• numer startowy 

WYPOSAŻENIE ZALECANE 
• zestaw środków ochrony osobistej (płyn lub żel do 
dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, środki higieniczne) 
• polisa ubezpieczeniowa od NNW 

BIEG RODZINNY 
Start: 27 września 2020 r. (niedziela), godz. 10.45  
Miejsce startu i mety: Podlesice (Zajazd Jurajski) 
 
Kategorie startowe i dystanse 
• jeden wspólny bieg  – dystans około200 m 
Liczba osób w zespole (rodzinie) jest dowolna.  
Przynajmniej jedna osoba w zespole musi mieć ukończone 18. lat 
 
Klasyfikacja 
Biegu ma charakter rekreacyjny i rywalizacja nie jest istotna – nie będzie prowadzony pomiar 
czasu ani nie będzie nagród za zajęte miejsca.  





SCHEMAT POKONYWANIA TRAS 
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BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS BIEGU 

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASACH 
• Trasy zawodów przebiegają głównie znakowanymi szlakami turystycznymi, drogami i ścieżkami leśnymi, a czasem 

także drogami publicznymi. Organizator zaleca uczestnikom, aby przed startem zapoznali się z mapą i opisem trasy  
i wgrali w swoje urządzenie ślad trasy (tracka). 

• Trasy będą częściowo oznakowane taśmą, znakami kierunkowymi i sprayem kredowym.  Niektóre miejsca na trasach 
(np. skrzyżowania szlaków, skręty szlaków, miejsca niebezpieczne) będą dodatkowo oznakowane. 

• W przypadku zgubienia się na trasie najlepszym rozwiązaniem jest cofnięcie się do ostatniego miejsca z widocznym 
oznakowaniem trasy i poszukanie oznaczeń.  

• Jeśli pojawią się wątpliwości co do oznakowania trasy, nie należy przewieszać i zmieniać oznaczeń! W takiej sytuacji 
należy skontaktować się z Organizatorem (numer kontaktowy podany będzie na numerze startowym). 

• Wszyscy zawodnicy powinni poruszać się po trasach zawodów zgodnie z trasą określoną na mapie i informacjami 
podanymi na stronie zawodów oraz zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez sędziów, policję oraz osoby 
zabezpieczające trasę i bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa.  

• Trasy zawodów przebiegające po drogach publicznych lub krzyżujące się z drogami publicznymi mogą być w miejscach 
szczególnie niebezpiecznych zabezpieczone przez policję oraz osoby zabezpieczające trasę. Zawodnicy podczas biegu 
na drogach publicznych są tak samo traktowani jak uczestnicy ruchu drogowego i muszą się poruszać zgodnie  
z przepisami ruchu drogowego (chyba że oznakowanie trasy lub polecania policji oraz osoby zabezpieczające trasę 
nakazywać będą inny sposób poruszania się). 

• Zawodnicy podczas biegu muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów 
(np. z pól, bocznych dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań). Na trasie, także w terenach leśnych, mogą poruszać 
się pojazdy Organizatora i pojazdy zabezpieczające przebieg zawodów. 

• Trasy zawodów nie są zamykane i mogą poruszać się po nich turyści i inne osoby. 
• Na terenach rezerwatów należy przestrzegać szczególnych zasad ochrony przyrody i nie wolno schodzić ze szlaków. 

Bądź widoczny na drodze 
(odblaski, latarka) 

Zachowaj ostrożność 
zbliżając się  

do drogi publicznej 

Przestrzegaj przepisów 
ruchu drogowego 

Nie rozpalaj  
ognia w lesie 

Jeśli potrzebujesz 
pomocy – powiadom 

organizatorów 
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KOMUNIKAT DOTYCZĄCY RYZYKA EPIDEMIOLOGICZNEGO  
W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ DOTYCZĄCĄ KORONAWIRUSA (COVID-19) 

  
  
Przykładamy szczególną wagę do bezpieczeństwa uczestników imprezy. Wprowadziliśmy szereg procedur zmniejszających ryzyko zakażenia 
wirusowego. Dlatego prosimy Cię o uważne przeczytanie komunikatu oraz śledzenie informacji na stronie i profilu imprezy na FB. Przestrzeganie 
poniższych zasad może pomóc w zachowaniu bezpieczeństwa Twojego i innych uczestników imprezy. Jeśli ich nie akceptujesz lub nie będziesz 
przestrzegać – nie będziesz mogła/mógł wziąć udziału w imprezie.  

  
Komunikat ten związany jest z aktualną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa (COVID-19) i możliwym 
zagrożeniem epidemiologicznym podczas Jurajskiego Festiwalu Biegowego. Ze względów bezpieczeństwa wprowadzone 
zostają poniższe wytyczne. Mają one moc obowiązującą dla wszystkich uczestników imprezy. 
  
  
Ogólne zasady bezpieczeństwa 
1. Należy zachować odstęp społeczny 1,5 metra. Wyłączeni z tego obowiązku są: 
a) rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), 
b) osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące, 
c) osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego i ich opiekunowie, 
d) osoby, które zasłaniają usta i nos. 
2. Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe i dotyczy noszenia maseczek lub innego rodzaju 
zasłaniania ust i nosa w sytuacji, gdy nie można zachować 1,5-metrowej odległości od innych.  
  
Udział w imprezie 
1. Uczestnik nie może wziąć udziału w imprezie, jeśli: 
a) ma objawy ostrej infekcji dróg oddechowych, takie jak gorączka, kaszel, duszności, trudności w oddychaniu, bóle 
mięśni i ogólne zmęczenie, 
b) jest objęty hospitalizacją, izolacją, izolacją w warunkach domowych, przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem 
epidemiologicznym w związku z epidemią COVID-19, 
c) w ciągu ostatnich 14 dni miał kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem COVID-19, z osobą, która jest 
poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, oraz z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem, 
d) wśród domowników jest osoba, która ma objawy ostrej infekcji dróg oddechowych, tj. gorączki, kaszlu, duszności, 
trudności w oddychaniu, bóli mięśni i ogólnego zmęczenia. 
e) w ciągu ostatnich 14 dni wrócił z terenów szczególnie dotkniętych koronawirusem, 
f) nie przestrzega wytycznych epidemiologicznych, zasad organizacji imprezy (w tym dotyczących koronowirusa) oraz 
poleceń obsługi. 
2. W przypadku zmiany stanu zdrowia uczestnika po złożeniu oświadczenia na imprezie lub zetknięciu z osobą, o której 
mowa w pkt 1 c), zobowiązany jest do powiadomienia odpowiednich służb i nieuczestniczenia w wydarzeniu.  
  
Wyposażenie uczestnika 
1. Każdy uczestnik (za wyjątkiem osób, które są z tego zwolnione zgodnie z aktualnymi przepisami) podczas pobytu na 
imprezie (także podczas pokonywania trasy) powinien posiadać maseczkę ochronną (lub przyłbicę, szal, chustę itd.). 
2. Zaleca się, aby uczestnik wyposażony był także w zestaw środków ochrony osobistej, na który składają się: płyn lub żel 
do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, środki higieniczne. 
3. Każdy uczestnik otrzyma w pakiecie startowym opaskę identyfikacyjną, którą należy mieć założoną na ręku przez 
cały czas pobytu na imprezie (czyli od momentu rejestracji do wyjazdy z imprezy). Brak opaski uniemożliwia m.in. 
wejście do strefy startu i mety, pokonywanie trasy, korzystanie z punktów odżywczych.  
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Zgłoszenia na imprezę 
1. Zgłoszenia na imprezę przyjmowane są online, w terminach określonych w regulaminie. Zgłoszenie online skraca czas 
rejestracji przed startem i pobytu w Biurze Zawodów. 
2. W przypadku wolnych miejsc możliwe będzie także zgłoszenie się bezpośrednio w Biurze Zawodów (w tym wniesienie 
opłaty startowej w gotówce). 
  
Potwierdzenie startu w Biurze Zawodów 
1. Każdy uczestnik po przybyciu na zawody musi zgłosić się osobiście do Biura Zawodów celem weryfikacji, dokonać 
potwierdzenia startu oraz odebrać pakiet startowy. Nie jest możliwe potwierdzanie startu oraz odbiór pakietów 
startowych przez inne osoby.  
2. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy muszą mieć dokument tożsamości ze zdjęciem, który należy okazać 
na prośbę Organizatora. Nieokazanie dokument tożsamości skutkować będzie niewydaniem pakietu startowego. 
3. Podczas potwierdzania startu w Biurze Zawodów każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania wszystkich 
oświadczeń przed startem w zawodach, w tym oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika i świadomości ryzyka 
epidemiologicznego, sposobie organizacji imprezy oraz znajomości warunków udziału w zawodach. Brak jakiegokolwiek 
podpisu skutkuje niedopuszczeniem do startu z winy zawodnika. 
4. Osoby nieletnie muszą potwierdzić start w imprezie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego, którzy podpisują 
wszelkie oświadczenia. 
  
Biuro Zawodów 
1. Biuro Zawodów znajdować się będzie w budynku (Zajazd Jurajski).  
2. Podczas pobytu w Biurze Zawodów oraz oczekiwania do Biura Zawodów należy: 
a) mieć założoną na usta i nos maseczkę ochronną (lub przyłbicę, szal, chustę itd.), 
b) zachować odstęp minimum 1,5 m od innych osób (nie dotyczy osób nieletnich), 
c) unikać gromadzenia się. 
3. Przy wejściu do Biura Zawodów dostępne będą środki dezynfekujące.     
  
Centrum Zawodów – strefa stary i mety 
1. Na teren strefy startu i mety będzie można wejść tylko we wskazanych miejscach (teren ten będzie odgrodzony).  
2. Organizacja startu będzie odbywała się z zachowaniem środków ostrożności – przed wejściem do strefy startu należy 
zasłonić usta i nos maseczką ochronną (lub przyłbicą, szalem, chustą itd.), okazać opaskę i zdezynfekować ręce.  
3. W strefie startu uczestnicy mają obowiązek zachowania dystansu 1,5 m oraz zasłaniania ust i nosa maseczką ochronną 
(lub przyłbicą, szalem, chustą itd.) do czasu przekroczenia linii startowej po sygnale startu. 
4. Po przekroczeniu linii mety należy jak najszybciej opuścić strefę mety (zakaz gromadzenia się i odpoczynku).  
5. Punkt odżywczy z przekąskami na mecie będzie znajdował się poza strefą mety. 
6. Wychodząc ze strefy mety należy zdezynfekować ręce. 
  
Pokonywanie trasy  
1. Podczas pokonywania trasy nie jest konieczne zasłaniania ust i nosa maseczką ochronną (lub przyłbicą, szalem, chustą 
itd.), o ile odległość pomiędzy biegaczami jest większa niż 1,5 m.  
2. Na trasie należy unikać kontaktu z osobami trzecimi. 
  
Punkty odżywcze na trasie 
1. Na trasie dostępne będą dla uczestników punkty odżywcze. 
2. Na teren punktu odżywczego będzie można wejść tylko zgodnie z oznaczeniami (teren ten będzie odgrodzony).  
3. Na terenie punktu odżywczego obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką ochronną (lub przyłbicą, szalem,  
chustą itd.) 
4. Wchodząc na teren punktu odżywczego, należy okazać opaskę lub numer startowy i zdezynfekować ręce. 
5. Produkty i napoje wydawane będą uczestnikom przez obsługę. Uczestnicy niezwłocznie od otrzymaniu produktów 
i napojów winni opuścić strefę. 



www.jurajskifestiwalbiegowy.pl 

KOMUNIKAT – RYZYKO EPIDEMIOLOGICZNE 

6. Spożywanie produktów i napojów możliwe będzie poza miejscem wydawania.  
7. Podczas konsumpcji nie trzeba zakrywać ust i nosa, należy jednak zachować dystans 1,5 m od innych osób. 
8. Z uwagi na bezpieczeństwo nie należy przekazywać sobie żywności itd. 
9. Uczestnicy winni posiadać własne butelki, bidony, kubeczki itd.  
10. Nie wolno wyrzucać żadnych opakowań i śmieci na trasie. Wszelkie odpadki i śmieci można będzie wyrzucić do 
przygotowanych przez Organizatora worków lub pojemników lub w ogólnodostępnych i przewidzianych do tego 
miejscach na trasie – niezależnie od sytuacji epidemiologicznej należy dbać o czystość i nie zanieczyszczać trasy.  
  
Posiłek na mecie 
1. Uczestnicy niektórych biegów otrzymają na mecie ciepły posiłek. 
2. Jeżeli uczestnik ukończy bieg w godzinach funkcjonowania baru w Zajeździe Jurajskim, to posiłek zostanie mu wydany 
przez obsługę w wyznaczonym miejscu (na podstawie talonu, który będzie w pakiecie startowym). 
3. Uczestnicy, którzy ukończą bieg poza godzinami funkcjonowania baru w Zajeździe Jurajskim, otrzymają posiłek 
w miejscu wyznaczonym przez Organizatora (na podstawie talonu, który będzie w pakiecie startowym lub okazania 
opaski identyfikacyjnej – wtedy kupon utraci ważność).  
4. Przed wejściem do wyznaczonych miejsc na wydawanie posiłków należy zdezynfekować ręce. Podczas konsumpcji nie 
trzeba zakrywać ust i nosa, należy jednak zachować dystans 1,5 m od innych osób. 
  
Miejsca noclegowe na trasie 
1. Na niektórych trasach będą dostępne dla uczestników miejsca noclegowe (w budynku lub w namiocie). 
2. Na teren punktów noclegowych będzie można wejść tylko zgodnie z oznaczeniami.  
3. Na terenie punktów noclegowych obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką ochronną (lub przyłbicą, szalem,  
chustą itd.). 
4. Wchodząc na teren punktów noclegowych, należy okazać opaskę lub numer startowy i zdezynfekować ręce.  
5. Uczestnicy chcąc skorzystać z miejsc noclegowych, muszą posiadać własne maty i śpiwory (np. pozostawionych 
w depozytach) – Organizator nie zapewnia koców, łóżek, mat itd.   
6. Liczba miejsc do odpoczynku będzie ograniczona, co oznacza, że w przypadku większej liczby chętnych do skorzystania 
z odpoczynku zawodnicy, którzy znajdują się w punkcie noclegowym najdłużej, muszą ustąpić miejsca oczekującym.  
  
Przepaki/Depozyty  
1. Uczestnicy niektórych tras mogą zostawić swoje rzeczy, które zostaną przewiezione na przepaki. 
2. Bagaże na przepaki muszą zostać spakowane do własnych plecaków, toreb itd., a potem umieszczone w workach 
foliowych zapewnionych przez Organizatora i oklejone numerami. 
3. Po skorzystaniu z przepaku uczestnicy muszą spakować swoje rzeczy, ponownie umieścić je w workach i przekazać 
obsłudze. Rzeczy pozostawione luzem będą od razu utylizowane.  
4. Uczestnicy, którzy nie mają gdzie zostawić swoich rzeczy na czas rywalizacji, mogą je zdeponować w Biurze Zawodów. 
5. Depozyty muszą zostać spakowane do własnych plecaków, toreb itd., a potem umieszczone w workach foliowych 
zapewnionych przez Organizatora i oklejone numerami. 
6.  Depozyty na punktach i w Bazie Zawodów odbierać można wyłącznie po okazaniu numeru startowego lub opaski 
identyfikacyjnej. 
  
Obiekty i miejsca na trasie 
1. Trasy zawodów oraz obiekty położone na trasach nie są wyłączone z ruchu pieszego i drogowego. Mogą więc 
przebywać na nich inne osoby. Zaleca się unikanie kontaktu z osobami trzecimi, a jeśli nie jest to możliwe zachowania 
dystansu 1,5 m lub zasłanianie ust i nosa maseczką ochronną (lub przyłbicą, szalem, chustą itd.). 
2. Teren Zajazdu Jurajskiego (w tym część noclegowa, gastronomiczna, otoczenie), także udostępniony na potrzeby 
organizacji imprezy, nie jest wyłączony z użytkowania i dostępny jest także dla innych gości, dlatego też zalecane jest 
stosowanie się do obowiązujących wytycznych epidemiologicznych, w tym zachowanie dystansu 1,5 m lub zasłanianie 
ust i nosa maseczką ochronną (lub przyłbicą, szalem, chustą itd.). 
3. Korzystanie z miejsc gastronomicznych możliwe jest na zasadach obowiązujących w punktach gastronomicznych. 
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Ceremonia dekoracji zwycięzców 
1. Na teren ceremonia dekoracji zwycięzców będzie można wejść tylko we wskazanych miejscach (teren ten będzie 
odgrodzony).  
2. Organizacja ceremonii będzie odbywała się z zachowaniem środków ostrożności – przed wejściem do strefy należy 
zasłonić usta i nos maseczką ochronną (lub przyłbicą, szalem, chustą itd.), okazać opaskę i zdezynfekować ręce.  
3. W strefie ceremonii uczestnicy mają obowiązek zachowania dystansu 1,5 m lub zasłaniania ust i nosa maseczką 
ochronną (lub przyłbicą, szalem, chustą itd.). 
4. Opuszczając strefę ceremonii dekoracji zwycięzców, należy zdezynfekować ręce. 
  
Imprezy towarzyszące  
1. Nie odbędzie się EXPO. Organizator nie planuje także żadnych miejsc ani imprez dla publiczności. 
2. Wszystkie przewidziane w programie wydarzenia dostępne są wyłącznie dla uczestników i osób związanych  
z organizacją imprezy. 
3. W miejscach odbywania się wydarzeń uczestnicy mają obowiązek zachowania dystansu 1,5 m oraz zasłaniania ust 
i nosa maseczką ochronną (lub przyłbicą, szalem, chustą itd.). 
  
Informacje dodatkowe 
1. Na polecenie obsługi wszyscy uczestnicy zobowiązani są zasłonić nos i usta maseczką ochronną (lub przyłbicą, szalem, 
chustą itd.) oraz zdezynfekować ręce także w innych okolicznościach niż wskazane w komunikacie.  
2. Osoby trzecie (w tym rodziny, znajomi uczestników) nie będą mogły wejść do miejsc przeznaczonych dla uczestników  
i obsługi imprezy (dotyczy to także strefy startu, mety, punktów odżywczych i noclegowych). 
3. Podczas trwania imprezy będzie następowała dezynfekcja powierzchni często używanych. 
4. Jeśli w ciągu 7 dni od daty imprezy u uczestnika zostanie stwierdzone zakażenie koronawirusem, zobowiązany  jest on 
do niezwłocznego powiadomienia do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz organizatora poprzez  
e-mail: biuro@jurajskifestiwalbiegowy.pl. 
5. Obowiązkiem uczestnika jest zapoznanie się z przepisami prawa oraz aktualnymi zaleceniami i wytycznymi Głównego 
Inspektora Sanitarnego dotyczącymi epidemii koronawirusa.  
6. Jeżeli od dnia publikacji komunikatu zostaną wprowadzone inne wytyczne epidemiologiczne lub zasady organizacji 
imprezy, Organizator zamieści o tym informację w Biurze Zawodów, a obowiązkiem uczestników jest stosować się do 
nowych wytycznych i zasad. 
7. Osoby, które nie będą przestrzegać wytycznych epidemiologicznych, zasad organizacji imprezy (w tym dotyczących 
koronowirusa) oraz poleceń obsługi, mogą zostać zdyskwalifikowane, usunięte z imprezy, a nawet wykluczone z innych 
imprez Organizatora.  
8. Niniejszy komunikat jest integralną częścią Regulaminu imprezy, a w przypadku rozbieżności lub niejasności 
w stosunku do zapisów Regulaminu ma moc decydującą. 
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KTO WYGRA W ROKU 2020? 

ZABAWA: KTO WYGRA W ROKU 2020? 
 
Wytypuj zwycięzców poszczególnych biegów!  
W tym roku niektóre trasy zostały nieco zmienione, co sprawia, że wcale nie będzie łatwo trafić. :) 
 
Zapisz w poniższej tabeli imiona i nazwiska oraz czasy, jakie mogą osiągnąć wskazani przez Ciebie zwycięzcy,  
a po zawodach sprawdź czy udało Ci się dobrze trafić. 
Jeśli chcesz, to podziel się swoimi typami z innymi zawodnikami na naszym profilu 
facebook.com/JurajskiFestiwalBiegowy. 

dystans: 106,2 km  
przewyższenia: 4360 m JURA ULTRA 100 dystans: 111,3 km  

przewyższenia: 4016 m 

Jerzy Mazurkiewicz, czas: 12:31:12 
 

……..……..………………………………………….., czas: ……………. 

Katarzyna Krym, czas: 12:53:25 ……..……..………………………………………….., czas: ……………. 

2019 2020 

dystans: 202,0 km 
przewyższenia: 8104 m JURA ULTRA 200 dystans: 206,0 km  

przewyższenia: 7336 m 

Andrzej Klimczewski, czas: 33:50:42 
 

……..……..………………………………………….., czas: ……………. 

Jolanta Witczak, czas: 40:33:01 ……..……..………………………………………….., czas: ……………. 

dystans: 55,2 km 
przewyższenia: 2632 m JURA TRAIL 50 dystans: 51,8 km  

przewyższenia: 2412 m 

Daniel Gajos, czas: 04:58:26 
 

……..……..………………………………………….., czas: ……………. 

Marta Wenta, czas: 05:15:29 ……..……..………………………………………….., czas: ……………. 

dystans: 26,5 km 
przewyższenia: 1384 m JURA TRAIL 25 dystans: 27,1 km  

przewyższenia: 1384 m 

Radosław Hetman, czas: 02:00:33 
 

……..……..………………………………………….., czas: ……………. 

Helena Dybowska, czas: 02:35:50 ……..……..………………………………………….., czas: ……………. 

dystans: 10,4 km 
przewyższenia: 636 m JURA TRAIL 10 dystans: 10,4 km 

przewyższenia: 636 m 

Radosław Hetman, czas: 00:44:43 
 

……..……..………………………………………….., czas: ……………. 

Ilona Brusiło, czas: 00:59:45 ……..……..………………………………………….., czas: ……………. 
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