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JURATHLON 2021– REGULAMIN 

1. Cele imprezy: 

 

- Popularyzacja i upowszechnianie sportu jako sposobu na aktywny 

wypoczynek 

- Promocja Gminy Kroczyce, Zamku Bąkowiec w Zawierciu- Skarżycach, 

Gminy Włodowice oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej.  

- Integracja poprzez sport i rekreację. 

 

2. Organizator: 

STOWARZYSZENIE ACTIVE JURA  

Ul. Przybyszów 7B 

42-425 KROCZYCE 

Tel. 603 353 850 

info@activejura.pl 

 

3. Miejsce zawodów: 

Jura Krakowsko-Częstochowska, Piaseczno gm. Kroczyce, pow. 

Zawiercie 

 

4. Termin zawodów: 25.07.2021r.   

Start biegów dla dzieci 9:30  

Start biegów i marszu NW dla dorosłych godz. 10:30 

 

5. Dystanse:   

Biegi:  

* 6km – „Wokół Cydzownika” 

* 12km – „Przez Dziadową Skałę”  

* 21km – „Pod Lechworem” 

 

Marsz NW – 6km – „Nietoperzowy Marsz” 

 

6. Biuro zawodów: 

Miejsce: Piaseczno gm. Kroczyce – „Motylkowe Wzgórze” – będzie 

dokładnie oznaczone na mapce 

 

Praca biura zawodów:  

Sobota 24.07.2021 w godzinach 18:00-20:00 

                      Niedziela 25.07.2020 w godzinach 7:30-9:30 

Odbiór pakietów startowych w imieniu innej osoby będzie wymagał okazania 

stosownego oświadczenia, które będzie dostępne na stronie www.jurathlon.pl na 

stronie do zapisów. 

http://www.jurathlon.pl/
http://www.jurathlon.pl/


 

www.jurathlon.pl  
 

 

 

7. Trasa: 

Trasa poprowadzona szlakami turystycznymi (drogi leśne w 90%, fragment 

piaszczysty i asfaltowy w 10%) oraz w okolicach Zamku Bąkowiec w 

Zawierciu-Skarżycach:   

Link do pobrania śladu gpx:  - 6/12 km bieg i 6 km NW 

https://www.traseo.pl/trasa/jurathlon-6km-1#pobierz 

 

Mapka trasy BIEGU na dystansie 6 km – jedna pętla i 

 12 km – dwie pętle, MARSZ NW – 6 km – jedna pętla  

Na pętli o długości 6km z przewyższeniami +116/-125m. 
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Profil trasy biegu na 6km i 12km oraz marszu NW na 6km 

Trasa 21 km:  

Link do pobrania śladu gpx:  - 21 km – suma podejść 464 m, suma zejść 462m  

https://www.traseo.pl/trasa/pod-lechworem-oficjal#pobierz 

 

 

 

 

http://www.jurathlon.pl/
https://www.traseo.pl/trasa/pod-lechworem-oficjal#pobierz


 

www.jurathlon.pl  
 

 

8. Punkt odżywczy przewiduje się ustawić: 

Dla dystansu 6/12 km w punkcie start/meta dla (12km) – woda i banany oraz 

przy Ośrodku Morsko Plus obok Zamku Bąkowiec ok 2,5 km od startu – woda.  

Dla dystansu 21 km będzie punkt odżywczy – woda, banany na ok 9 km oraz 

na 15 km woda. 

 

UWAGA! Organizator nie zapewnia kubków jednorazowych, dlatego 

uczestnicy powinni mieć przy sobie własny kubek na wodę. 

 

 

9. Harmonogram zawodów:  

24.07.2021 – odbiór numerów 18:00-20:00,  

                     - zapisy na biegi dla dzieci – opłata startowa 10 zł gotówką 

 

25.07.2021  

           7:30 – 9:30 – odbiór pakietów startowych i zapisy w przypadku wolnych 

miejsc dla dorosłych  

7:30 – 9:15 - zapisy na biegi dla dzieci decyduje kolejność zapisów –  

                    opłata na miejscu 10 zł gotówką 

 

9:30 – 10:00 – Biegi dla dzieci w trzech kategoriach  

                     Pierwsza grupa - 5-7 lat (roczniki 2016-2014) - dystans 100 m 
                     Druga grupa - 8-11lat (roczniki 2013-2010) - dystans 200 m   
                     Trzecia grupa - 12-15 lat (roczniki 2009-2006) - dystans 450 m 

 

10:15 – Rozgrzewka i odprawa techniczna  

            10:30 – START biegów – poszczególne dystanse w odstępach co 1 min 

  10:35 – START marszu NW 

11:30 -16:00 – ognisko (prowiant na ognisko we własnym zakresie) + 

dodatkowe atrakcje 

14:00 – zamknięcie mety, 

14:00 – 14:30 – dekoracja zwycięzców,  

14:30 – 15:00 – losowanie nagród wśród uczestników zawodów 

obecnych w czasie losowania 

11:30 -16:00 – ognisko, (prowiant na ognisko we własnym zakresie)  

16:00 – zamknięcie zawodów 

 

10. Kategorie: K – kobieca generalna, M – męska generalna na każdym dystansie 

 

11. Limity czasowe:  
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Biegi:  

Obowiązujące limity:  

            6km – limit 1h (do 11:30) 

12km – limit 2h (do 12:30) 

21km – limit 3,5h (do 14:00) 

          Marsz NW –  6km -1,5h (do 12:00)  

 

12. Opłaty startowe: 

Pierwsza pula 50 miejsc łącznie na wszystkie dystanse:  

BIEG 6km / BIEG 12km / MARSZ NW – 39 zł  

   

BIEG – 21 km – 49 zł  

Jak zostanie wykorzystana pierwsza pula to automatycznie system 

przechodzi na drugą pulę.  

     Druga pula 150 miejsc łącznie:  

BIEG 6km / BIEG 12km / MARSZ NW – 49 zł  

   

BIEG – 21 km – 59 zł  

 

Zapisy w dniu zawodów możliwe w przypadku wolnych miejsc z puli po 

zakończonych zapisach online:   

BIEG 6km / BIEG 12km / MARSZ NW - 60 zł  

   

BIEG – 21 km - 70 zł  

   Zakończenie zapisów online 23.07.2021 o godz. 23:59    

UWAGA! Opłata  raz  uiszczona  nie  podlega  zwrotowi.  W  przypadku  

kontuzji  lub  nagłych  sytuacji losowych dopuszczamy możliwość 

przeniesienia wpłaty na innego zawodnika. W powyższym wypadku prosimy o 

kontakt przez mail: info@activejura.pl 

 

13. Uczestnictwo:  

Łączny limit 200 osób łącznie bieg i marsz Nordic Walking.  

 

W zawodach mogą wziąć udział osoby, które w dniu zawodów 25.07.2021 

będą miały ukończone 16 lat, będą miały opłaconą opłatę startową, podpiszą 

oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach 

sportowych oraz okażą dowód tożsamości.  

http://www.jurathlon.pl/
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Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna 

prawnego wraz z nr pesel. Warunkiem dopuszczenia do startu osoby 

niepełnoletniej jest obecność wraz z rodzicem/opiekunem w Biurze Zawodów 

przy weryfikacji uczestnika i okazanie dowodu osobistego oraz podpisanie 

oświadczenia osobiście, którego wzór znajdować się będzie w Biurze 

Zawodów.  

 

Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest prawidłowe wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego (w biurze zawodów oraz oświadczenia Rodzica 

lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem 

rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu 

osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Podczas zapisów 

opiekun uczestnika musi okazać dokument tożsamości.  

 

14.  Biegi dla dzieci – zasady:  

W każdej grupie wiekowej jest limit 20 osób.  
Zapisy w biurze zawodów, decyduje kolejność zgłoszeń, opłata startowa 10 zł 
płatne gotówką przy zapisach 
 
Pierwsza grupa - 5-7 lat (roczniki 2016-2014) - dystans 100 m 
Druga grupa - 8-11lat (roczniki 2013-2010) - dystans 200 m   
Trzecia grupa - 12-15 lat (roczniki 2009-2006) - dystans 450 m 
 
Każde dziecko otrzyma pamiątkowy medal oraz lemoniadę.  
Nagradzane dodatkowo będą trzy pierwsze miejsca w każdej grupie – 
dyplomem oraz upominkiem.  
 

 

15. Pomiar czasu:  

Każdy zawodnik będzie miał mierzony czas brutto i netto.  

Punkt pomiaru czasu będzie na starcie/mecie.  

  

Uwaga! W przypadku dystansu 21 km, będzie 1 lub 2 punkty kontrolne 

(dokładna ilość będzie podana na odprawie technicznej), na których musi być 

wprowadzony nr zawodnika na listę u organizatora – prosimy o widoczny nr 

startowy (będą spisywani zawodnicy po nr startowych w punktach kontrolnych 

i numery będą przesyłane do punktu pomiaru czasu). Jeśli po dotarciu na 

metę zawodnika nie będzie na liście z punktu kontrolnego zostanie 

zdyskwalifikowany.  

 

 W przypadku zawodników Nordic Walking na trasie będą rozstawieni 

obserwatorzy, którzy będą zgłaszać organizatorowi wszelkie naruszenia zasad 

techniki  marszu w szczególności podbieganie co skutkować może 

dyskwalifikacją zawodnika.  
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16. Zgłoszenia do zawodów  oraz opłat za uczestnictwo należy dokonać poprzez 

stronę:  

https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/jurathlon-run-2021 

 

 

17. Strona zawodów i profil FB: www.jurathlon.pl 

          oraz wydarzenie na FB https://www.facebook.com/events/892557964631173 

 

18.  Nagrody: Każdy zawodnik, który przekroczy linię mety otrzyma pamiątkowy 

medal.  

19.  

Pierwsze trzy osoby z każdej konkurencji otrzymają: Dyplom + statuetkę + 

nagrody rzeczowe:  

 

Klasyfikacja K6 – Kobiety – bieg 6 km– nagradzane trzy pierwsze miejsca  

Klasyfikacja M6– Mężczyźni – bieg 6km– nagradzane trzy pierwsze miejsca   

Klasyfikacja KNW6– Kobiety – marsz 6km– nagradzane trzy pierwsze miejsca  

Klasyfikacja MNW6 – Mężczyźni – marsz 6km- nagradzane trzy pierwsze 

miejsca  

Klasyfikacja K12 – Kobiety – bieg 12 km– nagradzane trzy pierwsze miejsca  

Klasyfikacja M12 – Mężczyźni – bieg 12km– nagradzane trzy pierwsze 

miejsca   

Klasyfikacja K21 – Kobiety – bieg 21 km– nagradzane trzy pierwsze miejsca  

Klasyfikacja M21 – Mężczyźni – bieg 21km– nagradzane trzy pierwsze 

miejsca 

   

20. RODO: 

Organizator będzie zbierał następujące dane osobowe zawodników (imię, 

nazwisko, rok urodzenia, nazwa klubu, miasto, adres e-mailowy oraz numer 

telefonu). Adres e-mailowy oraz numer telefonu będą  używane  do  kontaktu  

z  zawodnikiem  w  związku  z  zawodami  oraz  przyszłymi  planowanymi 

akcjami. Ponadto po zawodach firma obsługująca pomiar czasu przesyłać 

będzie na podany numer telefonu wiadomość SMS z dokładnym wynikiem 

danego zawodnika. Dane będą wykorzystywane do publikacji listy 

zgłoszonych oraz wyników. Uczestnicy mają wgląd do swoich danych 

osobowych i mogą  je  edytować  w  każdym  momencie  (poprzez  formularz  

lub  poprzez  kontakt  e-mailowy: info@activejura.pl 

 

Organizator udostępnia dane osobowe pomiarowi czasu   – firmie ARS Jakub 

Lamch ul.Włościańska 12A, 42-274 Konopiska NIP 5732910365. 
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Uczestnicy  wyrażają  zgodę  na  wykorzystanie  ich  wizerunku  w  zdjęciach, 

filmach i materiałach informacyjno-promocyjnych imprezy.   

 

21. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do 

organizatora. Zawody  odbędą  się  bez  względu  na  pogodę.  W  przypadku  

bardzo  trudnych  warunków atmosferycznych organizator ma prawo 

wyznaczyć alternatywną trasę.  

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną 

odpowiedzialność. Osoby, które zrezygnują ze startu nie mogą ubiegać się o 

zwrot wpisowego.  

 

22. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwać będzie grupa ratownictwa 

medycznego.   

 

23. Zasady związane z pandemią covid-19: 

a. Na punkcie odżywczym oraz w biurze zawodów organizator zapewnia 

płyn dezynfekcyjny, 

b. Zawodnicy są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w 

biurze zawodów, na starcie/mecie oraz w punktach odżywczych, 

c. Miejsca, które będą wykorzystywane do obsługi zawodów będą 

znajdowały się w otwartej przestrzeni na świeżym powietrzu. Będą to 

namioty na biuro zawodów, depozyt, przebieralnię oraz przenośne 

toalety.  

d. Zawodnik przy odbieraniu pakietu wypełni oświadczenie dotyczące 

ryzyka zakażenia COVID -19. Oświadczenia (RODO i o stanie zdrowia) 

będą zamieszczone przy formularzu zgłoszeniowym.  

e. Osoby mające w dniu zawodów podwyższoną temperaturą, kaszlące i z 

objawami duszności proszone są o pozostanie w domu.  

f. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia lub modyfikacji 

trasy, czasowego wstrzymania biegu, odwołania biegu lub przesunięcia 

terminu zawodów ze względu na:  

zalecenia Jurajskiej grupy GOPR lub służb państwowych - Policji, 

Straży Pożarnej - dotyczące bezpieczeństwa, siłę wyższą, ryzyko 

wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu (gwałtowne 

burze, powodzie, zagrożenie epidemiczne),  

g. Wprowadzone ogólne obostrzenia  w związku z sytuacją 

epidemiologiczą w Polsce. 

h. Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub harmonogramu zawodów oraz 

odwołanie zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatora nie 

stanowi podstawy do zwrotu wpisowego. 

 

Regulamin sporządzono w dn.30.06.2021r.  

Stowarzyszenie Active Jura  
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