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TRANSJURA’2014 
 

W dniach 4-6 lipca 2014 r. została zorganizowana czwarta edycja TRANSJURY– ultramaratonu 
biegowego oraz supermaratonu rowerowego. 
 

Tym razem uruchomiliśmy cztery trasy piesze. Najważniejsza i najtrudniejsza – Hard - prowadziła w 70 
% turystycznym szlakiem pieszym „Warowni Jurajskich”. Pozostałe odcinki to głównie dolinki podkrakowskie. 
Długość to 200 km przy sumie podejść ponad 4,4 km. Zdecydowanie to aktualnie jedna z najbardziej 
wymagających tras w Polsce. Kolejna z długich tras to Basic. Tak jak i poprzednia prowadziła tym razem w 
blisko 90 % turystycznym szlakiem pieszym „Warowni Jurajskich”. Jej długość to 170 km przy sumie podejść 
blisko 3,6 km. Trzecia z tras to Middle o parametrach 103 km i sumie podejść 1,8 km. Jej trasa pokrywała się z 
poprzednimi trasami. Wreszcie ostatnia to tzw. Marathon o dłg 48 km i sumie podejść 650 m. Ta trasa z kolei 
okrążała Częstochowę od wschodu i biegła ciekawymi szlakami turystycznymi. 

 
W tym roku były także dostępne dwie trasy rowerowe. Ultrabike o dłg. 181 km i sumie podjazdów blisko 

2,7 km, prowadząca w większości czerwonym rowerowym szlakiem Orlich Gniazd. Druga trasa to 98 km z sumą 
podjazdów 1,7 km. Ta trawa wiodła pętlą od Częstochowy do Niegowej – różnymi szlakami, a z powrotem do 
Częstochowy czerwonym rowerowym. 

  
Hard, Basic i Ultrabike startowały z Krakowa, Middle z Wolbromia, dwie pozostałe z Częstochowy. Meta 

oczywiście wszystkich tras znajdowała się w Częstochowie, na Złotej Górze – w Parku Miniatur Sakralnych. 
Ukończenie tras Hard i Basic dało 4 punkty do rejestracji w 2015 w prestiżowym UTMB, Middle 2 punkty. Te 
trasy piesze biorą też udział w polskim UTMR. 

 
Tak jak i kolejny raz okazało się że jurajskie trasy mogą i są jednymi z trudniejszych w Polsce. Raz że 

parametry są wymagające, dwa że być może Jura jest nieco niedoceniana. A jednak potrafi Ona dać w kość. Na 
dodatek oczywiście i pogoda się dołożyła. Tym razem zadbała, aby nam było ciepło i baaardzo ciepło! W tym 
roku też eksperymentalnie zaczęliśmy próby z oznaczaniem trasy wyścigu. Nie odchodzimy jak na razie od 
wymogu korzystania z opisu i dostarczania mapy i poruszania się w większości na szlakach turystycznych, ale z 
pewnością będziemy pracowali nad dalszym sprawnym i czytelnym oznaczaniem tras. 

Dziękujemy i gratulujemy Wszystkim uczestnikom! Tym którzy dotarli na metę i tym którzy niestety z 
różnych przyczyn nie zostali zaklasyfikowani. Każdemu z nich towarzyszył wielki wysiłek i samozaparcie. I to jest 
bardzo cenne. 

 

Organizatorem imprezy była Fundacja Wspierania Sportu Ekstremalnego Extreme Sports. Dyrektorem 
Organizacyjnym i Sędzia Głównym imprezy był Tomasz Pryjma, Kierownikiem Logistyki Kaja Wasilewska, 
zabezpieczeniem medycznym zajmował się Jarek Niemyjski.  

Nie byłoby tej imprezy gdyby nie pomoc Sponsorów. Pozwolę sobie wymienić tylko najważniejszych : 
naturalnie Fundacja Extreme Sports, BTA Sp. z o.o. – fundator 2 cennych laptopów rozlosowanych pomiędzy 
uczestników imprezy, GARMIN POLSKA – fundatorowi wspaniałych 6 urządzeń nawigacyjnych – także 
rozlosowanych wśród uczestników. Wśród uczestników rozlosowano także 5 półrocznych prenumerat BikeBoardu 
oraz 10 kuponów na bezpłatne i zniżkowe zabiegi w Centrum Rehabilitacji RehaOrthopedica z Krakowa. 

Od strony medialnej wsparcia udzieliły nam: portal maratończyk.pl, portal ultrabiegi.pl , portal 
bikeboard.pl oraz velonews.pl.  

Dziękujemy serdecznie za pomoc licznym osobom które wspomogły nas w organizacji i realizacji 
imprezy! Grupa organizatorów i wolontariuszy liczyła tym razem ponad 35 osób. 
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Na starcie stanęło 186 osób, w tym 15 kobiet. Mamy więc przyrost uczestników o około 34 % w 

stosunku do poprzedniego roku. Na mecie w Częstochowie sklasyfikowano 132 osoby w tym 9 kobiet.  
 
Na trasie HARD - 1 miejsce zajął Rafał Koszyk z czasem 41:15, 2 miejsce zdobył Adam Słaby z czasem 

43:50, trzecie Marek Fanslau w czasie 43:53. Najszybszą kobietą okazała się Aleksandra Szulencka z czasem 
47:34. 

Na trasie BASIC - 1 miejsce zajął Tomasz Kuliński z czasem 20:53, 2 miejsce zdobył Jakub Radziejowski 
z czasem 23:14, trzecie Dariusz Pietras w czasie 27:06. Najszybszą kobietą okazała się Ewa Trzetrzelewska – 
Lalik w czasie 40:40:40. Alina Bubel tym razem zajęła 2 miejsce w czasie 41:35.  

Na trasie MIDDLE - 1 miejsce zajął Aleksander Niemir z czasem 13:15, 2 miejsce zdobył Dariusz Czaja z 
czasem 13:43, trzecie Tomasz Pająk w czasie 14:25.  

Na trasie MARATHON - 1 miejsce zajeli (niestety razem…) Tadeusz Ruta i Graham Read z czasem 5:30, 
2 miejsce zdobył Krzysztof Koehler z czasem 5:40, trzecie Jacek Maleńczyk w czasie 5:55:30. Najszybszą kobietą 
okazała się Ewa Domańska z czasem 7:03, 2 miejsce zajęła Joanna Grochowska z czasem 8:35, 3 miejsce zaś 
Joanna Wróblewska z czasem 8:48. 

Na trasie ULTRABIKE - 1 miejsce zajął Zbigniew Mossoczy z czasem 8:20, 2 miejsce zdobył Przemysław 
Maciejowski z czasem 8:53, 3 miejsce zaś Marcin Gansiniec z czasem 9:28. Wśród kobiet tryumfowała ponownie 
Bożena Grabarczyk w czasie 11:14, 2 miejsce zajęła Marzka Janerka Moroń – 14:02, 3 miejsce zaś Bogumiła 
Bednarska – 18:45:10.  
 Dla ciekawości warto też dodać że dotychczasowe cztery biegowe edycje Transjury ukończyli: Alina 
Bubel, Marcin Bubel, Krzysztof Drożdżyński, Tomasz Kuliński, Paweł Zakrzewski. A na pudle zawsze byli Alina i 
Tomek !!!!!  
 Jeśli chodzi o dwie rowerowe edycje to ukończyło je 14 osób, a Bogumiła Bednarska, Bożena 
Grabarczyk i Marzka Janerka – Moroń były tez na pudle!  
 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, gratulujemy wyników i zapraszamy prawdopodobnie za rok 
w pierwszy weekend lipca czyli w dniach 3-5 lipca.  
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 


