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Witajcie już po raz czwarty 

na JURAJSKIM FESTIWALU BIEGOWYM! 
  

Wiele osób, które nigdy nie były na Jurze Krakowsko-Częstochowskie pyta nas, jakich tras mogą się spodziewać podczas 

zawodów? Jurajski Festiwal Biegowy oferuje bardzo urozmaicone trasy. Cieszą się opinią wymagających, ale dość 

szybkich. Co prawda nie ma tak dużych przewyższeń jak w górach, ale interwałowe podbiegi wśród skał potrafią 

zaskoczyć. Podłoże jest urozmaicone i wymagające wszechstronności (choćby piasek, kamienie, szutry). Doświadczeni 

biegacze górscy na pewno się nie zawiodą profilami tras, a i dla zaczynających przygodę z biegami górskimi i terenowymi 

Jura jest dobrym wyborem , jako miejsce na zdobywanie doświadczeń. 

 

Jura Krakowsko-Częstochowska to niesamowity teren i idealne miejsce dla biegaczy górskich i terenowych. I jest co 

podziwiać podczas biegu. Nierzadko zdarza się, że zawodnicy, zauroczeni widokami, potrafią się zatrzymać i robić sobie 

zdjęcia podczas biegu, bo szlaki są malownicze i prowadzą wśród tysięcy skał i ostańców, jaskiń, zamków i warowni, 

gwarantując niezapomniane widoki.  

 

Tegoroczna edycja Festiwalu wzbogaciła się o dwa nowe elementy. Pierwszy – aż trzy nasze trasy otrzymały punkty ITRA 

– JURA ULTRA 100 (4 pkt), JURA ULTRA 50 (2 pkt) i JURA TRAIL 25 (1 pkt)! Drugi jest dla tych, dla których bieganie nie 

jest pasją życia. Teraz mogą wybrać się na spacer JURA Nordic Walking, a trasa 10 km z pewnością nie zawiedzie ich 

krajobrazowo i zagwarantuje aktywnie spędzony czas. 

 

Życzę Wam miłego pobytu na Jurze i sportowych wrażeń! 

Paweł Fąferek 

Dyrektor Zawodów 
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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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Piątek, 23 września 2022 r. 
 
Biuro Zawodów 
17.00–23.00  - rejestracja zawodników  
 
trasa JURA ULTRA 100 
21.00 - zakończenie rejestracji zawodników 
20.30-21.00  - kontrola wyposażenia obowiązkowego 
21.00-21.20 - odprawa techniczna 
22.00 - start  
 
Imprezy towarzyszące 
20.00–22.00  - pokazy filmów 

trasa BIEG DLA DZIECI  
13.15 - zakończenie rejestracji zawodników 
13.30-14.00 - starty poszczególnych  
   kategorii wiekowych 
 
trasa BIEG RODZINNY  
13.45 - zakończenie rejestracji zawodników 
14.00 - start  
 
trasa JURA ULTRA 100 
20.00 - zamknięcie trasy 
 
dekoracja zwycięzców wszystkich tras 
17.00–18.00 - ceremonia dekoracji zwycięzców 
 
imprezy towarzyszące 
18.30–20.00  - pokazy zdjęć 

Sobota, 24 września 2022 r. 
 
Biuro Zawodów 
06.00–10.00  - rejestracja zawodników  
 
trasa JURA ULTRA 50 
08.00 - zakończenie rejestracji zawodników 
09.00 - start  
18.00 - zamknięcie trasy  
 
trasa JURA TRAIL 25  
08.00 - zakończenie rejestracji zawodników 
09.00 - start  
14.00 - zamknięcie trasy  
 
trasa JURA TRAIL 10  
10.00 - zakończenie rejestracji zawodników 
11.00 - start  
13.30 - zamknięcie trasy  
 
JURA NORDIC WALKING 
10.00 - zakończenie rejestracji zawodników 
11.05 - start  
15.00 - zamknięcie trasy  
 



Podoba Ci się techniczna koszulka biegowa zawodów?  
Przyda Ci się komin na jesienne i zimowe 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). 
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Techniczna 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. 

Termoaktywny komin 
Całoroczny termoaktywny komin wielofunkcyjny wykonany  
z lekkiej i miękkiej dzianiny micro-poliestrowej.  
 
Właściwości materiału: 
• 10% elastan, 90% micropoliester, 
• elastyczny materiał zapewniający komfort użytkowania, 
• efektywnie zbiera i szybko odprowadza wilgoć ze skóry, 
• wykonany w technologii bezszwowej, 
• krojenie CLEAN CUT - dzianina nie "strzępi" się, 
• trwały niespieralny nadruk sublimacyjny. 

89 zł 

25 zł 
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INFORMACJE O TRASIE 
 
ITRA: 4 punkty 
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: 22 godziny 
 
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: 23 września 2022 r. (piątek), godz. 22.00 
Miejsce startu i mety: Podlesice (Zajazd Jurajski) 

WYPOSAŻENIE ZALECANE 
• telefon/GPS wraz z wgranym śladem trasy (track) 
• plecak, nerka lub saszetka biegowa 
• 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 
• maseczka i zestaw środków ochrony osobistej  
(płyn lub żel do dezynfekcji, środki higieniczne) 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE 
• numer startowy z chipem 
• papierowa mapa trasy 
• telefon (aktywny przez cały czas trwania biegu) 
• folia NRC 
• kubek/bidon na wodę 
• latarka (najlepiej czołówka) 
• 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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INFORMACJE O TRASIE 
 
ITRA: 2 punkty 
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: 9 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: 24 września 2022 r. (sobota), godz. 09.00  
Miejsce startu i mety: Podlesice (Zajazd Jurajski) 

WYPOSAŻENIE ZALECANE 
• 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 
• maseczka i zestaw środków ochrony osobistej  
(płyn lub żel do dezynfekcji, środki higieniczne) 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE 
• 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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INFORMACJE O TRASIE 
 
ITRA: 1 punkt 
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) /  
meta (woda, bufet) 
Punkt z ciepłym posiłkiem: 27,1 km (meta) 
 
Start: 24 września 2022 r. (sobota), godz. 09.00 
Miejsce startu i mety: Podlesice (Zajazd Jurajski) 

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

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE 
• numer startowy z chipem 
• 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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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: 24 września 2022 r. (sobota), godz. 11.00 
Miejsce startu i mety: Podlesice (Zajazd Jurajski) 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE 
• numer startowy z chipem 

WYPOSAŻENIE ZALECANE 
• 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 
• maseczka i zestaw środków ochrony osobistej  
(płyn lub żel do dezynfekcji, środki higieniczne) 
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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: 4 godziny 
 
Punkty odżywcze: 4,6 km (woda) / 7,6 km (woda) / meta (woda, bufet) 
 
Start: 24 września 2022 r. (sobota), godz. 11.05 
Miejsce startu i mety: Podlesice (Zajazd Jurajski) 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE 
• numer startowy z chipem 
• własne kije do NW (dzieci poniżej 16 lat, będące pod 
opieką dorosłych, mogą używać dowolnych kijów np. do 
NW, biegowych, trekkingowych lub też nie używać żadnych 

WYPOSAŻENIE ZALECANE 
• 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 
• maseczka i zestaw środków ochrony osobistej  
(płyn lub żel do dezynfekcji, środki higieniczne) 



www.jurajskifestiwalbiegowy.pl 

INFORMACJE O BIEGACH 
 
BIEGI DLA DZIECI 
Start: 24 września 2022 r. (sobota) 
godz. 13.30-14.00 (starty poszczególnych kategorii wiekowych) 
Miejsce startu i mety: Podlesice (Zajazd Jurajski) 
 
Kategorie startowe i dystanse 
• dzieci w wieku do lat 5 (rocznik 2017 i młodsze) – dystans około 100 m 
• dzieci w wieku 6-7 lat (rocznik 2016-2015) – dystans około 200 m 
• dzieci w wieku 8-11 lat (rocznik 2014-2011) – dystans około 300 m 
• dzieci w wieku 12-15 lat (rocznik 2010-2007) – dystans około 500 m 
 
Klasyfikacja 
Biegi mają formułę rekreacyjną, więc nie będzie pomiaru czasu i nie będzie prowadzona żadna 
klasyfikacja (nie ma zatem nagród za miejsca). 
Wszystkie dzieci uczestniczące w biegach są zwycięzcami i na mecie otrzymają pamiątkowy medal. 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE – dotyczy biegów dla dzieci i rodzinnego 
• numer startowy 

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

BIEG RODZINNY 
Start: 24 września 2022 r. (sobota), godz. 14.00 
Miejsce startu i mety: Podlesice (Zajazd Jurajski) 
 
Kategorie startowe i dystanse 
• jeden wspólny bieg  – dystans około 200 m 
Liczba osób w zespole (rodzinie) jest dowolna.  
Przynajmniej jedna osoba w zespole musi mieć ukończone 18. lat. 
 
Klasyfikacja 
Bieg ma formułę rekreacyjną, więc nie będzie pomiaru czasu i nie będzie prowadzona żadna 
klasyfikacja (nie ma zatem nagród za miejsca). 
Wszystkie dzieci uczestniczące w biegach są zwycięzcami i na mecie otrzymają pamiątkowy medal. 
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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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Zapraszamy na kolejną edycję festiwalu 

22-24.09.2023 


