
  

KOMUNIKAT STARTOWY  

Dojazd i parking 

Zawody odbywają się w Niedamirowie k. Lubawki. Parking będzie znajdował się zaraz przy 

wjeździe do Niedamirowa, tuż za ledwie widocznym mostkiem, po prawej stronie, wzdłuż 

głównej drogi. Prosimy o parkowanie prostopadle do jezdni tak, żeby nie zastawiać przejazdu 

i wjazdów do posesji. “Wioska Cudów” jest niewielka, liczy niecałe 200 mieszkańców - nie 

utrudniajmy miejscowym życia! 

Lokalizacja parkingu: https://goo.gl/maps/kh2ESmCsMETvBsXN9 

Biuro zawodów, odbiór pakietów, odprawa 

Biuro zawodów znajduje się w dawnej Strażnicy Wojsk Ochrony Pogranicza, do której traficie 

pieszo podążając za znakami kierującymi na przejście graniczne Niedamirów-Žacléř. 

Strażnica znajduje się pod adresem Niedamirów 71B, około 300 metrów od parkingu. 

Biuro jest czynne w piątek od 12:00 do 20:00 oraz w sobotę w godzinach 7:30 - 9:30. 

Pamiętajcie, że do odbioru pakietu startowego konieczny jest dokument tożsamości. Pakiety 

możecie odebrać tylko osobiście. 

W biurze zawodów czekać będzie na Was strefa chill z ogniskiem, leżakami, ciepłą herbatą i 

drobnym poczęstunkiem. 

O 19.30 zapraszamy chętnych na prelekcję Bartka Fudali i Łukasza Wróbla z ich 

tegorocznego rekordu trasy Głównego Szlaku Sudeckiego w formule bez wsparcia.  

Po prelekcji odbędzie się tradycyjna odprawa przed biegiem, po której zapraszamy na 

ognisko z kiełbaskami.  

Lokalizacja biura zawodów: https://goo.gl/maps/wEysdxKCobqFkULu9 

Start i depozyty 

Strefa startu znajduje się przed biurem zawodów. 

● Strat biegu niedamiRUN_pół 20K – 10:15 

● Start biegu niedamiRUN_ultra 50K – 10:30 

Do godziny 10.00 będziecie mogli zostawić w biurze zawodów depozyty, które będą czekać 

na Was na mecie. Zachęcamy do skorzystania z nich – może być chłodno, dlatego warto 

zabrać buty i ciepłe ubrania na zmianę. 

Trasy, punkty odżywcze i limity 

1. Opis trasy niedamiRUN_pół 20K wraz ze śladem GPX do pobrania znajdziecie na 

naszej stronie w zakładce „Trasy” https://www.niedamirun.pl/20k-polmaraton:  

https://goo.gl/maps/kh2ESmCsMETvBsXN9
https://goo.gl/maps/wEysdxKCobqFkULu9
https://www.niedamirun.pl/20k-polmaraton


  

a. Trasa będzie oznaczona taśmami biało-niebieskimi oraz znacznikami. 

b. Na trasie będą trzy punkty odżywcze: każdy z napojami (woda, izo, cola), na 

drugim punkcie będzie dodatkowo prowiant w postaci przekąsek słodkich i 

słonych.  

c. W punktach nie będzie kubków - pamiętajcie żeby zabrać swoje pojemniki. 

d. Na trasie obowiązuje limit 5 godzin (godz. 15:15). 

 

Lokalizacja punktu Kilometraż Co na punkcie 

Punkt 1 - Dolina 
Srebrnika 1 

ok. 5,3 km od startu (ok. 8,5 km do 
kolejnego punktu, ok. 16,9 km do mety) 

woda, izo, cola 

Punkt 2 - Schronisko 
Srebrny Potok 

ok. 13,8 km od startu (ok. 4,6 km do 
kolejnego punktu, ok 8,4 km do mety) 

woda, izo, cola 
owoce, pomidory, cukier, 
słodkie i słone przekąski 

Punkt 3 - Dolina 
Srebrnika 2 

ok. 18,4 od startu (ok. 3,8 km do mety) woda, izo, cola 

 

2. Opis trasy niedamiRUN_ultra 50K wraz ze śladem GPX do pobrania znajdziecie na 

naszej stronie w zakładce „Trasy” https://www.niedamirun.pl/50k-ultramaraton: 

a. Trasa będzie oznaczona taśmami żółto-czarnymi oraz znacznikami. 

b. Na trasie będzie pięć punktów odżywczych: każdy z napojami (woda, izo, cola), 

na drugim i czwartym punkcie będzie dodatkowo prowiant w postaci przekąsek 

słodkich i słonych.  

c. W punktach nie będzie kubków - pamiętajcie żeby zabrać swoje pojemniki.  

d. Na trasie obowiązuje limit 10 godzin (godz. 20:30).  

e. W razie pogorszenia warunków pogodowych zastrzegamy możliwość 

skrócenia limitu lub wprowadzenia dodatkowego limitu na ostatnim punkcie 

przed metą. 

Lokalizacja punktu Kilometraż Co na punkcie 

Punkt 1 - Dolina Srebrnika 1 
ok. 8,3 km od startu (ok. 8,7 km do 
kolejnego punktu, ok. 43,5 km do mety) 

woda, izo, cola 

Punkt 2 - Rozdroże 
Kowarskie (przy 
DW370/DW369) 

17 km (ok. 10 km do kolejnego punktu, 
ok. 34,8 km do mety) 

woda, izo, cola 
owoce, pomidory, 
cukier, słodkie i słone 
przekąski 

Punkt 3 - Nowa Białka 
ok. 27 km od startu (ok. 12 km do 
kolejnego punktu, ok. 24,8 km do mety) 

woda, izo, cola 

Punkt 4 - Szczepanów 
39 km (ok. 5 km do kolejnego punktu, 
ok. 12,7 km do mety) 

woda, izo, cola 
owoce, pomidory, 
cukier, słodkie i słone 
przekąski 

https://www.niedamirun.pl/50k-ultramaraton


  

Punkt 5 - przejście 
graniczne Žacléř 

44 km ( ok. 7,8 km do mety) woda, izo, cola 

Uwaga: Trasa w kilku miejscach przecina drogi publiczne - przy przekraczaniu jezdni 

prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności!  

Pomiędzy Starą Białką a Paprotkami trasa biegnie drogą asfaltową (ok. 1 km) - prosimy o 

poruszanie się po drodze zgodnie z zasadami ruchu drogowego!  

Wyposażenie obowiązkowe 

Na wyposażenie obowiązkowe na obu dystansach składa się: 

● numer startowy i chip otrzymany od Organizatora; 

● folia NRC; 

● bidon lub kubek; 

● telefon komórkowy z naładowaną baterią (zalecamy wpisanie numeru kontaktowego 

do Organizatora 691 673 604 oraz do GOPR 985 lub 601 100 300); 

● gotówka - minimum 20 zł; 

● podczas odbioru pakietu startowego uczestnik zobowiązany jest do posiadania 

aktualnego ubezpieczenia NNW na terenie Polski i Czech obejmującego termin 

zawodów i dzień po; 

● czołówka lub latarka (obowiązkowa tylko dla dystansu ultra_50K). 

Zalecamy dodatkowo zabrać ze sobą: 

● kurtkę wiatro- i wodoszczelną 

● czapkę  

● rękawiczki  

● dodatkową warstwę docieplającą 

● zapas wody i jedzenia 

● dokument tożsamości 

● apteczkę 

Meta 

Strefa mety znajdować się będzie na boisku sportowym w Niedamirowie. Na mecie będzie 

czekał na Was ciepły posiłek (do wyboru wersja mięsna lub wege), a na Waszych dużych i 

małych kibiców liczne atrakcje: bieg dla dzieci, kucyki, trampolina, malowanie twarzy i 

zaplatanie warkoczyków, wata cukrowa i popcorn, oprawa muzyczna z DJem oraz występem 

zespołu ludowego „Wrzos”, ognisko, potrawy z grilla. 

Na mecie będziecie mogli odebrać depozyty pozostawione na starcie. 

Na mecie nie ma pryszniców. 

Program wydarzeń na mecie: 

● 11:30 rejestracja uczestników i bieg dla dzieci  



  

● 14:00 ceremonia dekoracji – dystans Półmaratonu 

● 15:15 zamknięcie trasy – Półmaraton 

● 17:00 ceremonia dekoracji – dystans Ultra 

● 20:30 zamknięcie trasy – Ultra 

 

Zachęcamy Was i Waszych bliskich do udziału w aktywnościach przewidzianych dla Was na mecie! 

Lokalizacja strefy mety: https://goo.gl/maps/2daUcRgpmW2QakiD6 

https://goo.gl/maps/2daUcRgpmW2QakiD6

