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SUDECKA 100

Sudecka 100 to najstarszy w Polsce nocny

ultramaraton górski rozgrywany na

dystansie 100 km.

To wyzwanie dla wszystkich miłośników

biegania, dla których zwykły maraton to

już trochę za mało…

czyli co?



Gdzie to jest?
Trasa biegu poprowadzona jest 

w malowniczych Górach 

Wałbrzyskich i Kamiennych, 

które są częścią Sudetów.

10 km do Wałbrzycha

90 km do Wrocławia 

190 km do Pragi

240 km do Poznania

260 km do Katowic

350 km do Berlina

450 km do Warszawy



”SUDETY to nie góry…”

…ale też jest pięknie

*

* Opinia anonimowego turysty podsłuchana na jednym z karkonoskich szlaków



30 lat temu
zaczęła się piękna historia…

Na pomysł stukilometrowej wędrówki wpadło kilku

wałbrzyskich działaczy PTTK-u pod koniec lat

80-tych XX wieku. Pierwsza edycja Rajdu

Turystycznego pod nazwą „Sudecka 100” zaistniała

w 1989 roku. Grupa turystów z prowiantem

i plecakami wyruszyła na kilkudniową wędrówkę

szlakami gór Wałbrzyskich. Z biegiem lat Rajd

rozrastał się i ewoluował w stronę Marszobiegu, by

ostatecznie osiągnąć status Ultramaratonu. Wszystko

to działo się w czasach, kiedy o biegach-ultra mało

kto słyszał, a 100 kilometrów w lesie, w górach

i nocą wydawało się wyczynem tylko dla szaleńców.



Fakty z historii

 W 1989 roku w Górskim Marszobiegu „Sudecka 100” wystartowały 24 osoby.

 Opłata startowa pojawiła się w 1991 roku. Startujący musieli zapłacić

20 000 złotych.

 Po raz pierwszy start o 22:00 odbył się w 1994 roku. Pierwsze pięć „setek”

rozpoczynało się o 5 rano.

 W 1995 roku Sudecka 100 po raz pierwszy zagościła w Boguszowie-Gorcach.

W regulaminie pojawił się limit czasu – 24 godziny na pokonanie 100 km.

 1996 rok – pojawia się Nocny Maraton Górski towarzyszący Sudeckiej 100.

 2000 rok – trasa Sudeckiej 100 po raz pierwszy pokonana w czasie poniżej

10 godzin. Rekord ustanowiony przez Edwarda Baczewskiego z Wałbrzycha (9:36).

 2011 rok – po raz pierwszy pojawiła się trasa w przebiegu jaki mamy obecnie.

Był to w sumie dziewiąty wariant przebiegu Sudeckiej 100.



Galeria 



Rekordy Sudeckiej 100
2006 – 9:15 (dla trasy od Gostkowa do Suchawy i Skalnej Bramy)

2008 – 8:05:22 (dla trasy zapętlonej na Chełmcu i Trójgarbie)

2015 – 8:11:40 (dla obecnej trasy z Trójgarbem, 

Chełmcem, Dzikowcem i Lesistą Wielką)



Scenariusz
Przygotowanie do startu

16:00 – 21:00 Biuro Zawodów – obsługa 

i weryfikacja Zawodników

19:30 – 21:30 koncerty dla Publiczności

21:30 wejście do pola startowego

21:50 odprawa Zawodników

22:00 START w blasku ogni sztucznych

22.06.2018 RYNEK w Boguszowie-Gorcach



Trasa
Szlak Sudeckiej 100 rozpoczyna się tradycyjnie na boguszowskim rynku. Po pętli rozbiegowej zawodnicy pokonują szczyt

Mniszka, następnie przez dzielnicę Gorce zmierzają do wsi Jabłów. Stamtąd polnymi drogami docierają do Masywu

Trójgarbu i Krąglaka by wdrapać się na 778 m n.p.m. Najdalej wysunięty na północ punkt trasy znajduje się w okolicy wsi

Witków Śląski. Powrót w kierunku Boguszowa wiedzie najpierw lasem, później znowu drogami polnymi przez

zabudowania Nowego Lubominka w masyw Chełmca gdzie na zawodników na 38 kilometrze trasy czeka drugi najwyższy

szczyt Gór Wałbrzyskich (851 m n.p.m.). Z Chełmca już tylko krok na stadion w Boguszowie, gdzie śmiałkowie z dystansu

42 km kończą rywalizację, a setkowicze ruszają w dalszą drogę. Przez południowo-wschodnią część Boguszowa trasa

prowadzi na Dzikowiec Wielki (836 m n.p.m.) i Lesistą Wielką (851 m n.p.m.) w pobliże wsi Unisław i dalej lasami do wsi

Grzędy Górne gdzie wszyscy, którzy nie mają już sił na dalszą walkę mogą zakończyć bieg na dystansie 72 km. Pozostali

po krótkim odcinku polnych dróg wracają w masyw Dzikowca i Lesistej, by drogą pod Dzikowcem Małym wrócić do

Boguszowa-Gorc na metę – stadion przy ul. Kusocińskiego.



Ceremonia
dekoracji

23.06.2018 r. Stadion przy ul. Kusocińskiego 

ok. 1:30 powitanie Zwycięzcy 

Nocnego Maratonu Górskiego

ok. 7:00 powitanie Zwycięzcy 

Sudeckiej 100

14:30 – 15:30 ceremonia dekoracji

ok. 18:00 – 19:00  powitanie na mecie 

ostatniego Zawodnika 



Galeria

Kobiety

Mężczyźni

PŁEĆ STARTUJĄCYCH w 2017 roku
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Oferta
Współpracy

Najbardziej dogodne jest dla na wsparcie rzeczowe. Chętnie

przyjmiemy nagrody, puchary lub zaopatrzenie stref bufetowych

kupione przez Partnera. Inne formy pomocy są przez nas równie

mile widziane.

W zamian
Oferujemy

Za zaangażowanie, po indywidualnych uzgodnieniach z Partnerem

oferujemy: tytuł Partnera, logo Partnera w materiałach Sudeckiej

100, informacje przekazywane przez spikera w trakcie imprezy,

ekspozycję nośników reklamowych w trakcie imprezy oraz możliwość

ekspozycji na terenie obiektów znajdujących się w naszym zarządzie.



Dane kontaktowe

biuro@osir-boguszow.eu

www.sudecka100.pl

www.osir-boguszow.eu

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach ul. Olimpijska 1

58-371 Boguszów-Gorce

kom.: 693-844-133

Tel/fax: 74-844-03-05
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Dziękujemy 


