Bieg Piastów to największy bieg narciarski w Polsce, organizowany co roku od 1976 ze startem i
metą w Jakuszycach w Górach Izerskich, w granicach Szklarskiej Poręby na Dolnym Śląsku. Od 2008
należy do Worldloppet – Światowej Ligi Narciarskich Biegów Długich.
Rozgrywany jest w formie wielodniowego festiwalu, na który składają się biegi na różnych
dystansach, w większości techniką klasyczną. Udział może wziąć każdy, kto spełnia warunki
określone w regulaminach poszczególnych konkurencji. Nie są zbyt wygórowane – z reguły
wystarczy mieć odpowiedni wiek i wnieść opłatę startową.
W głównym biegu na 50 km uczestniczy regularnie około 1400-1600 osób z niemal 30 krajów, a we
wszystkich konkurencjach około 5000. Są wśród nich zarówno początkujący amatorzy, jak i
biegacze światowej klasy. W 2017 roku uczestniczką biegu na pięćdziesiąt kilometrów była Justyna
Kowalczyk – mistrzyni świata i olimpijska, zdobywczyni Pucharu Świata.
Bieg Piastów i jego organizatorzy, z wieloletnim prezesem i komandorem Julianem Gozdowskim na
czele, byli wielokrotnie wyróżniani i nagradzani w prestiżowych konkursach i plebiscytach.

Letni Bieg Piastów to zawody w bieganiu, organizowane corocznie w sierpniu, od 2013 roku.
Początkowo w jego programie były biegi na około 10 i 21 km, w trzeciej edycji wprowadzono
maraton, przekształcony po roku w ultramaraton na dystansie 50 km.
Liczba uczestników Letniego Biegu Piastów jest uzależniona od przepisów ochrony środowiska i
wynosi ponad tysiąc. Mocną stroną zawodów jest piękna trasa w Górach Izerskich ze startem i
metą w Jakuszycach w obrębie Szklarskiej Poręby na Dolnym Śląsku. W rankingu portalu
biegigorskie.pl Letni Bieg Piastów klasyfikowany jest w ścisłej czołówce najlepszych polskich
biegów górskich.

Rowerowy Bieg Piastów rozgrywany jest co roku we wrześniu od 2015 na trasach Gór izerskich ze
startem i metą na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku. Odbywa się na
trzech dystansach o różnej długości: MINI, MEGA i GIGA.
Organizatorem Biegu Piastów, Letniego Biegu Piastów i Rowerowego Biegu Piastów jest
Stowarzyszenie Bieg Piastów z siedzibą na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. Zajmuje się
także organizacją innych zawodów w Jakuszycach: biegów charytatywnych, Biegu Sylwestrowego,
Biegu tylko dla Kobiet, Biegu dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz biegów w cyklu
Enervit Classic 5-10-15.
Stowarzyszenie Bieg Piastów jest także jednym z gospodarzy ośrodka narciarstwa biegowego w
Jakuszycach. W szczególności należy do niego przygotowywanie i utrzymywanie w sezonie
zimowym narciarskich tras biegowych o długości (w zależności od pogody) do 88 kilometrów.
Więcej o Stowarzyszeniu Bieg Piastów przeczytasz w zakładce STOWARZYSZENIE.

