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O miejscowości, w której zostanie rozegrany 4 bieg z cyklu SKY nie będę się rozpisywał. Zermatt dla 

nas biegaczy to góra marzeń, na którą raz w życiu musimy wbiec. Wielkie słowa nie oddają w pełni  

niezwykłego  wysiłku  włożonego  w  przygotowania  do  startu,  lecz  w  biegowym  cv  pozycja  ta  może 

stanowić najważniejszą.

Matterhorn Ultraks,  bo  tak  brzmi  pełna  nazwa biegu,  to  46km z  całkowitym przewyższeniem 

3600 m. Najwyżej położony punkt znajduje się na wysokości  3100 m. n.p.m. i to na nim prawie 

zawsze  tworzy  się  biegowy  kocioł.  Nawet  będąc  mocno  w  biegu,  nie  wolno  odpuścić  sobie 

rozciągającego się, niezapomnianego widoku.
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Podstawowe dane techniczne:

1. Najwyżej położony punkt – Gornegrat (3100m).



2. 5 stacji techniczno-sanitarnych.

3. 8 godzin limitu czasowego.

4. Obowiązkowe - telefon komórkowy, kurtka przeciwwiatrowa.

Jak się zapisać? Ze względu na fakt, że będzie to pierwsza edycja biegu, organizatorzy ułatwili 

biegaczom rejestrację. Jak już zdążyliśmy się przekonać, na biegi Skyrunning często nie wystarczy 

intuicja. 

1. Wchodzimy na stronę http://www.ultraks.com

2. Sprawdzamy, który obowiązuje nas termin zapisów (w zależności od daty i dystansu).

3. Korzystamy z linku http://www.ultraks.com/en/infos-courses/inscription/index.php?

idContent=64 . Przekierowuje on nas na stronę zapisów Datasport. Od momentu 

zarejestrowania nowego użytkownika do przelewu (EUR bądź CHF) mija około 10 minut. 

4. Teraz możemy zapłacić :)

Najważniejsze informacje dotyczące udziału w  Matterhorn Ultraks:

1. Miejscowość Zermatt znajduje się przy włoskiej granicy regionu Valais, na zachodzie 

Szwajcarii. Miasteczko leży u podnóża najczęściej fotografowanej górze świata - Gornergrat.

2. 1/3 wszystkich alpejskich 4-tysięczników jest w pobliżu wokół Zermatt.

3. Jedynym środkiem transportu bezpośrednio do Zermatt jest połączenie kolejowe. Samochód 

możemy zostawić w Brig oraz Visp, bądź podjechać pociągiem z Zurychu, Basel bądź Brna 

(stąd jest najszybciej).

4. Najtańsze noclegi są w Youth Hostel - 51 CHF (śniadanie + kolacja). Poniżej pełna lista 

polecanych hoteli http://www.ultraks.com/en/infos-pratiques/?idContent=13 .

5. W tym samym czasie rozgrywane są biegi na dystansie 16km oraz 30km.
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http://en.wikipedia.org/wiki/Hostel
http://maps.google.com/maps?ll=47.5666666667,7.6&spn=0.1,0.1&q=47.5666666667,7.6%20(Basel)&t=h
http://maps.google.com/maps?ll=46.2666666667,7.86666666667&spn=0.1,0.1&q=46.2666666667,7.86666666667%20(Visp)&t=h
http://maps.google.com/maps?ll=46.0666666667,7.6&spn=0.1,0.1&q=46.0666666667,7.6%20(Valais)&t=h
http://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_franc
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Dodatkowe informacje:

http://skyrunning.com/images/stories/schede-sws-2013/matterhorn-ultraks.pdf

http://www.ultraks.com/multimedia/docs/2012/08/P_46K_TRAIL_pdf_print.pdf

Chcesz jeszcze więcejj? Napisz do nas!

Related articles
• Zermatt Vacations   (orbitz.com)

• Matterhorn - Zermatt, Switzerland   (travelpod.com)

• Twisted Sifter's Top 100 Pictures of 2012   (neatorama.com)

• The trip to Zermatt   (hippiestoboomers.com)

• Matterhorn, Switzerland   (planetsurprises.wordpress.com)

Paweł Raja – Skyrunning Polska 

http://planetsurprises.wordpress.com/2012/11/21/matterhorn-switzerland/
http://hippiestoboomers.com/2012/12/22/the-trip-to-zermatt/
http://www.neatorama.com/2012/12/29/Twisted-Sifters-Top-100-Pictures-of-2012/
http://blog.travelpod.com/travel-blog-entries/hannaharrison/1/1349633249/tpod.html
http://www.orbitz.com/travel-guide/Switzerland/Zermatt.tg26459/

