
Zugspitz Ultratrail – jedna z większych imprez biegowych w Niemczech odbyła się w dniach 21-23 
czerwiec. Bieg został rozegrany na 3 dystansach : Ultratrail: 100 km / 5420 m 
przewyższenia , Supertrail 68.8 km / 3 120 m przewyższenia , Basetrail: 35,9 
km / 1892 m przewyższenia. Trasy biegów były zlokalizowane wokół 
najwyższego wzniesienia w Niemczech (Zugspitze 2962 m). Ja zdecydowałem 
się na pierwszą setkę w moim życiu (biegową:) i wystartowałem w biegu Ultra, 
co prawda miałem już na koncie kilka maratonów górskich oraz 80 km w 
zeszłym roku w Davos, ale 102, 4 km i 5500 przewyższenia powodowało 
dreszczyk emocji. Trasa biegu była poprowadzona przez 3 miejscowości 

(Grainau, Leutasch , Mittenwald), dwa kraje (Niemcy, Austria) i 3 szczyty ( Feldernjöchl 2045 m, 
Scharnitzjoch 2048 m, Bergstation Alpspitzbahn 2029 m ) .Start i meta zlokalizowane były w 
miejscowości Grainau. Praktycznie od samego startu trasa biegu wspinała się pod górę, pierwsze 20 km to 
głównie podbiegi i krótkie zbiegi na ok. 25 km rozpoczynał się pierwszy poważny podbieg ( z 1200 m na 
2013 m), po którym następował dosyć karkołomny zbieg (błoto, śnieg, singieltracki), jak już nogi były 
dobrze rozgrzane ☺ to do zaliczenia był drugi mocny podbieg z 1400 na 2048 m., po którym był kolejny 
ambitny zbieg. Między 60 i 80 km jak na ten bieg trasa była w miarę „spokojna” kilka płaskich odcinków, 
niewielkie podbiegi. Na 80 km czekała na zawodników 
tzw. „wisienka na torcie”, czyli podbieg z 810 na 2013 
m. Ostatnie 8 km to zbieg i jeżeli nie należy się do 
czołówki i nie wykręca się czasu na poziomie 12-14 h 
to ten zbieg jest już po ciemku, niezapomniane 
przeżycie - polecam, 8 km w dół, po ciemku, błoto, 
kamienie, ślisko itp. czyli dla każdego coś miłego. 
Ostatnie 2 km to już bieg po  asfalcie w miasteczku prosto do mety która zlokalizowana była w centrum 
sportowym Grainau. Pogoda dopisała, trochę postraszyło deszczykiem, ale temperatura w sam raz 
przynajmniej dla mnie, w wyższych partiach powyżej 1700 m trochę zimno i zamglone. Organizacja jak na 
Niemców bez uwag, atmosfera trochę niemiecka, czyli bez szału, jeśli chodzi o kibiców itp. Bieg jest na 
pewno dużym wyzwaniem, dla mnie były to jedne z najtrudniejszych zawodów. Na liście startowej do 
biegu Ultra było 602 zawodników i zawodniczek, bieg ukończyło 449 zawodników, zwycięzcą z czasem 
11:11.31 został Reier Philipp (Team Salomon Deutshland) , wśród Pań zwyciężyła Wermescher Ildiko z 
czasem 13:45:01 (Mamut Pro Team) , ja bieg ukończyłem z czasem 16:46:42 co dało mi 85 pozycję w 
generalce i 48 w kategorii wiekowej. Plan był na zbliżenie się albo i pobicie ☺ czasu Bartka 

Chmielewskiego (16: 02) z pierwszej edycji, ale tym razem się nie udało, 
pomimo kontuzji (po 30 km zbuntowała się i odmówiła posłuszeństwa prawa 
kostka, która na 55 km została potraktowana przez służby medyczne dużą 
ilością magicznego sprayu, który ją zmroził) uważam start za udany. Polecam 
ten bieg dla osób, które lubią ambitne biegi górskie w pięknej górskiej 
scenerii. Poniżej podaję czasy na dystansie ultra pozostałych polaków. 
Szczegóły dotyczące imprezy, zdjęcia plus film znajdziecie na stronie 
http://en.zugspitz-ultratrail.com/ . 

 
 
Chmielewski Rafal 17:20.47,4    
Siuda Bartłomiej  20:51.57,3    
Czupryna Krzysztof 20:51.59,3  
   

       
 

 


