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WITAJCIE!
Przed nami kolejna, czwarta już edycja 
Biegów w Szczawnicy!

Jeszcze 5 lat temu na szlakach Beskidu 
Sądeckiego i Pienin łatwiej było spotkać 
rysia niż grupkę biegaczy. Nikt z nas, 
organizatorów tego przedsięwzięcia, nie 
podejrzewał, że w tak krótkim czasie 
Szczawnica stanie się miejscem,  
do którego będą ściągać biegacze z całej 
Polski, i to nie tylko pod koniec kwietnia, 
ale przez cały rok. Miejscem, w którym 
będą organizowane obozy biegowe  
i w końcu miejscem, w którym drugi rok 
z rzędu najlepsi „górale” będą walczyć o 
tytuł Mistrza Polski.
 
Patrząc z drugiej strony, nie mogło być 
inaczej. W końcu Szczawnica to prze-

piękne miasteczko, otoczone urokliwymi 
górami pozwalającymi oglądać ośnieżone 
szczyty Tatr i dającymi poczucie wolno-
ści.  
 
Cieszymy się, że znowu będziecie z nami, 
że wspólnie będziemy mogli przeżywać 
przedstartowy stres i radość na mecie.

Życzymy Wam udanego startu, realizacji 
wyznaczonych celów, pokonania wszyst-
kich kryzysów, które na pewno gdzieś po 
drodze się pojawią i ładnej pogody, żeby-
śmy wszyscy, podobnie jak w ubiegłym 
roku mogli cieszyć się pięknymi widoka-
mi.

Do zobaczenia w Szczawnicy!
Eliza, Bartek i Kuba





Piątek, 22 kwietnia 2016 
13.00 – 23.00 – praca Biura Zawodów w Dworku Gościnnym. 
14:00 – otwarcie bazy zawodów w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Główna 12. 
20:30 – odprawa techniczna Niepokornego Mnicha w Dworku Gościnnym (obowiązkowa).

Sobota, 23 kwietnia 2016 
3.00 – start Niepokornego Mnicha - Karczma u Polowacy. 
7:00 – 12:00 – praca Biura Zawodów w Dworku Gościnnym. 
9.00 – start maratonu Wielka Prehyba – Karczma u Polowacy. 
9:00 – 9.45 – wyjazd zawodników Chyżej Durbaszki na start do Jaworek. 
10:30 – Jaworki – start Chyżej Durbaszki. 
12.00 – start Hardego Rollingu – Karczma u Polowacy. 
12.10 – spodziewany czas zwycięzcy Chyżej Durbaszki. 
12.25 – spodziewany czas zwycięzcy Hardego Rollingu. 
12.30 – spodziewany czas zwycięzcy Wielkiej Prehyby. 
14.30 – limit czasu dla Hardego Rollingu. 
15.30 – limit czasu dla Chyżej Durbaszki. 
19.00 – limit czasu dla Wielkiej Prehyby. 
20.00 – limit czasu dla Niepokornego Mnicha. 
20.30 – uroczyste zakończenie zawodów w Dworku Gościnnym. 

Niedziela, 24 kwietnia 2016 
Do godz. 12.00 – opuszczenie Bazy Zawodów.

 

PROGRAM

BIEGI W SZCZAWNICY 2016



BIURO ZAWODÓW
Od 1875 roku, kiedy to powstały pierwsze fundamenty bu-
dynku, Dworek stanowił jedno z najważniejszych centrów 
kulturalnych regionu. Niestety pożar w 1962 roku przerwał 
jego sławę na kilkadziesiąt lat. Dzięki starannej i wiernej od-
budowie od 2011 roku jego progi ponownie stoją otworem 
dla wszystkich ludzi, którym kultura i sztuka są bliskie – dla 
wszystkich LUDZI Z PASJĄ.

Pakiet startowy będzie można odebrać w Biurze Zawodów. 

 
Lokalizacja: Dworek Gościnny (ul. Park Górny 7).

Jeśli odbierasz pakiet startowy osobiście – pakiet zostanie 
wydany na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Jeśli chcesz, żeby ktoś odebrał pakiet startowy w Twoim 
imieniu – wydrukuj i podpisz oświadczenie, w którym upo-
ważniasz daną osobę do odbioru pakietu oraz dołącz ksero 
swojego dowodu osobistego. Na podstawie tych dwóch do-
kumentów, Twój pakiet startowy będzie mogła odebrać inna 
osoba.

ODBIÓR PAKIETÓW
Godziny otwarcia Biura Zawodów:

22 kwietnia 2016 (piątek) 
13:00 – 23:00

23 kwietnia 2016 (sobota) 
7:00 - 12:00

DWOREK 
GOŚCINNY



START
Główna strefa STARTU będzie zlokalizowana w Szczawnicy, 
przy Karczmie u Polowacy, ul. Nad Grajcarkiem 5. 

	Niepokorny Mnich startuje 23 kwietnia o godzinie 3:00

	Wielka Prehyba startuje 23 kwietnia o godzinie 9:00

	Hardy Rolling  startuje 23 kwietnia o godzinie 12:00

Strefa STARTU dla biegu Chyża Durbaszka zlokalizowana 
będzie w Jaworkach, przy Arenie Narciarskiej Jaworki.

	Chyża Durbaszka startuje 23 kwietnia o godzinie 10:30  
z Jaworek.

Liczba miejsc parkingowych w okolicach strefy Start/
Meta jest bardzo ograniczona. Parkowanie w strefie start/
meta nie będzie możliwe. Zachęcamy do pozostawienia 
samochodów na wskazanych przez nas parkingach 
znajdujących się w Szczawnicy, w niedalekiej odległości od 
startu/mety.  

DEPOZYTY

PARKINGI W SZCZAWNICY
Parking pod kolejką 

700 m od startu 

Parking przy Dunajcu 
700 m od startu

Parking przy ul. Zdrojowej 
1 km od startu

Parking przy ul. Parkowej 
600 m od startu

JAK DOJECHAĆ NA START DO SZCZAWNICY

JAK DOJECHAĆ NA START DO JAWOREK

Każdy zawodnik Chyżej Durbaszki w Biurze Zawodów otrzy-
ma bilet na dojazd autobusem na start do Jaworek.  
Bilet jest wydawany na konkretną godzinę. 

Autobusy przejeżdżają przez Szczawnicę i zatrzymują się 
w miejscach wyznaczonych na załączonej mapce, którą 
zawodnicy otrzymają również w Biurze Zawodów – każdy 
może wsiąść w jednym z dwóch wyznaczonych miejsc.

Godziny odjazdu autobusów: 9:00-9:05 i 9:40-9:45.

Strefa METY dla wszystkich 
biegów będzie zlokalizowana  

w Szczawnicy,  
przy Karczmie u Polowacy,  

ul. Nad Grajcarkiem 5. 

Depozyty będą zlokalizowane w strefie 
start/meta w Szczawnicy.

Zawodnicy startujący w biegu Chyża 
Durbaszka będą mogli pozostawić swój 
depozyt na starcie w Jaworkach. Po 
starcie zostanie on przewieziony do 
strefy mety w Szczawnicy.

W pakiecie startowym znajdziesz worek 
z naklejką umożliwiające zdeponowanie 
rzeczy. Do odbioru depozytu potrzebny 
Ci będzie numer startowy. Za rzeczy 
pozostawione w depozycie organizator 
nie bierze odpowiedzialności. Depozyty 
są czynne od około 1 h przed każdym 
startem. Pamiętaj, by przyjść odpowied-
nio wcześnie!



ENDURODRIVE
Specjalistyczna seria produktów przeznaczona dla osób trenujących 
dyscypliny wytrzymałościowe, szybkościowe-wytrzymałościowe, 
dynamiczne oraz sporty drużynowe. Dostarcza niezbędnych składników 
odżywczych, które pomagają utrzymać odpowiednią intensywność wysiłku 
oraz wspomagają optymalną regenerację po jego ukończeniu.

NIEPOKORNY MNICH

BIEGI  W SZCZAWNICY 2016
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NUMER STARTOWY

kupon na obiad

numery alarmowe, 
dzwoń, jeśli potrzebujesz 
pomocy

profil twojego biegu został odwrócony do 
góry nogami, żeby łatwiej było go odczytać

numer powinieneś mieć
zawsze na wierzchu

777
każdy bieg ma swój kolor, 
znajdziesz go na numerze,
profilu i na strzałkach
wyznaczających trasę
biegu



OZNACZENIE TRASY
ŻÓŁTA TAŚMA Z LOGO IMPREZY – podstawo-
wym oznaczeniem każdej trasy jest żółta taśma 
rozwieszona w widocznych miejscach na trasie 
każdego biegu. Taśmy są rozwieszone w taki 
sposób, żeby przebieg trasy był ewidentny, nie-
zależnie od oznaczeń szlaków. Jeśli na przyład 
przez 10 minut nie widziałeś żadnej taśmy, to 
najprawdopodobniej jesteś poza trasą. Czasem 
trasa biegnie poza szlakiem, więc zawsze waż-
niejsza jest taśma niż szlak turystyczny.

STRZAŁKI KIERUNKOWE – w niektórych miej-
scach pojawiają się strzałki kierunkowe, w 4 róż-
nych kolorach. Każdy kolor jest charakterystycz-
ny dla danego biegu i pojawia się na numerach 
startowych, profilach tras oraz strzałkach.

Hardy Rolling – kolor zielony 
Chyża Durbaszka – kolor żółty 
Wielka Prehyba – kolor niebieski 
Niepokorny Mnich – kolor czerwony

WYKRZYKNIK – kilkadziesiąt metrów przed 
bardzo nagłym skrętem może pojawić się wy-
krzyknik, informujący o tym, że za chwilę nastę-
puje skręt z głównej drogi.

MĄKA – na otwartych przestrzeniach, gdzie nie 
ma drzew i miejsca na powieszenie taśmy mogą 
pojawić się linie kierunkowe wysypane mąką.

W przypadku braku oznaczeń i problemów z 
lokalizacją na trasie, prosimy o kontakt z organi-
zatorem.



WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
Hardy Rolling: 
- numer startowy (umieszczony na wierzchu w 
taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy 
do odczytania).

Chyża Durbaszka: 
- numer startowy (umieszczony na wierzchu w 
taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy 
do odczytania), 
- telefon komórkowy z baterią działającą co naj-
mniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączo-
ny roaming).

Wielka Prehyba: 
- numer startowy (umieszczony na wierzchu w 
taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy 
do odczytania), 
- telefon komórkowy z baterią działającą co naj-
mniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączo-
ny roaming).

Niepokorny Mnich: 
- numer startowy (umieszczony na wierzchu w 
taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy 
do odczytania), 
- plecak lub pas biegowy/nerka, 
- bukłak lub bidon/bidony o łącznej pojemności 
co najmniej 0,5 litra, 
- telefon komórkowy z baterią działającą co 
najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włą-
czony roaming), 
- dowód osobisty lub paszport, 
- koc ratunkowy/folia NRC, 
- czołówka/latarka, 
- ubezpieczenie NNW rozszerzone o KL (koszty 
leczenia) na czas pobytu na Słowacji.

Wyposażenie zalecane na Trasie Niepokornego 
Mnicha: 
- ubiór odpowiedni do aktualnej pogody, 
- kurtka przeciwdeszczowa (niezależnie od spo-
dziewanej pogody), 
- apteczka osobista.



HARDY ROLLING
Dystans: 6 KM
Przewyższenie: +350 m/-350 m
Start: 23 kwietnia, godz. 12:00

CHYŻA DURBASZKA
Dystans: 20,2 KM
Przewyższenie: +820 m/-970 m
Start: 23 kwietnia, godz. 10:30, Jaworki
Meta: Szczawnica
Limit czasu: 5 godzin
Punkt żywieniowy: Schronisko pod Durbaszką, 11 km.
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www.kingapieninska.pl
www.facebook.com/KingaPieninska



WIELKA PREHYBA
MISTRZOSTWA POLSKI W DŁUGODYSTANSOWYM BIEGU GÓRSKIM

Dystans: 43,3 KM
Przewyższenie: +1925 m/ -1925 m
Start: 23 kwietnia, godz. 9:00
Limit czasu: 10 godzin
Punkty do UTMB: 2 (wg nowych zasad)/0 (wg starych zasad)
Finisher level: 300

Punkty żywieniowe:

1. Schronisko na Przechybie: ok. 13,5 km. 
Woda, izotonik, banany, pomarańcze, czekolada, herbatniki, krakersy, daktyle, orzeszki solone, cy-
tryny, cukier w kostkach, sól, miód.

2. Bacówka na Obidzy, ok. 23,5 km. 
Woda, izotonik, herbata, Coca-Cola, zupa-krem warzywny, kanapki, pieczone ziemniaki, banany, po-
marańcze, czekolada, żelki, cytryny, cukier, sól, miód.

Na rozwidleniu przy przełęczy Gromadzkiej ruchem kierują wolontariusze. Zawodnicy zbiegają ok. 
500 m do Bacówki na Obidzy, korzystają z punktu żywieniowego, wracają do przełęczy tą samą dro-
gą i kontynuują dalej szlakiem.

3. Schronisko Durbaszka, ok. 33,5 km. 
Woda, izotonik, herbata, Coca-Cola, banany, pomarańcze, czekolada, żelki, cytryny, cukier, sól, 
miód.





NIEPOKORNY MNICH
Dystans: 96,5 KM
Przewyższenie: +4100 m/-4100 m
Start: 23 kwietnia, godz. 3:00
Limity:

Bacówka na Obidzy – 11:30 (8,5 h) 
Vyżne Rużbachy – 15:00 (12 h) 
Lesnicke Sedlo – 17:30 (14,5 h)

Limit całkowity: 17 godzin
Punkty do UTMB: 4 (wg nowych zasad)/3 (wg starych zasad)
Finisher level: 470

Punkty żywieniowe:

1. Schronisko na Przechybie, ok. 13,5 km. 
Woda, izotonik, banany, pomarańcze, czekolada, herbatniki, krakersy, daktyle, orzeszki solone,  
cytryny, cukier w kostkach, sól, miód.

2. Rytro, Hotel Perła Południa, ok. 24 km. 
Woda, izotonik, herbata, banany, pomarańcze, herbatniki, krakersy, daktyle, drożdżówki, cytryny, 
cukier w kostkach, sól, miód.

3. Bacówka na Obidzy, ok. 44 km – przepak – każdy zawodnik może korzystać w tym miejscu  
z wcześniej zdeponowanego sprzętu. 
Woda, izotonik, herbata, Coca-Cola, zupa-krem warzywny, kanapki, pieczone ziemniaki, banany,  
pomarańcze, czekolada, żelki, cytryny, cukier, sól, miód.

4. Vyżne Rużbachy, ok. 64 km. 
Woda, izotonik, herbata, Coca-Cola, kanapki, daktyle, orzeszki solone, cytryny, cukier w kostkach, 
sól, miód.

5. Lesnickie Sedlo, ok. 78 km. 
Woda, izotonik, Coca-Cola, kanapki, żelki, krakersy, herbatniki, daktyle, cytryny, cukier w kostkach, 
sól, miód.

Depozyty: 
Zawodnicy startujący w Niepokor-
nym Mnichu otrzymują w pakiecie 
worek na przepak (60 litrów).
Worek można zdeponować tuż 
przed startem w strefie Startu/
Mety. Przepak zostanie przewie-
ziony do Bacówki na Obidzy. Rze-
czy z przepaku zostaną zwiezione 
po zamknięciu punktu na metę.



WYCOF I BEZPIECZEŃSTWO
ZEJŚCIE Z TRASY 
1. Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organiza-
torów. Niezależnie od tego w jaki sposób schodzi z trasy. To bardzo ważne. Wasze bezpieczeństwo 
w górach jest dla nas najważniejsze i musimy mieć pewność, że cali i zdrowi dotarliście z powrotem 
do Szczawnicy.

2. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnio-
nej akcji poszukiwawczej.

3. Organizator w miarę możliwości logistycznych będzie zapewniał transport do Szczawnicy zawod-
nikom rezygnującym w strefach punktów odżywczych.

4. Jeśli zawodnik zdecyduje się, aby wycofać się z biegu na punkcie żywieniowym powinien poinfor-
mować o tym osoby reprezentujące organizatora znajdujące się na danym punkcie. Zawodnik zobo-
wiązany jest oddać im numer startowy (który będzie można odebrać ponownie na mecie zawodów).

Ważne! 
Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że zawody odbywają się na terenie dwóch państw, więc kon-
takt telefoniczny w wielu miejscach jest możliwy tylko, jeśli zawodnik ma włączony roaming w swo-
im telefonie.

UBEZPIECZENIE 
Na trasie Niepokorny Mnich w ramach wyposażenia obowiązkowego każdy powinien posiadać 
ubezpieczenie NNW rozszerzone o KL (koszty leczenia) na czas pobytu na Słowacji.



MAPA SZCZAWNICY

SALA GIMNASTYCZNA

START/META

BIURO ZAWODÓW

P P

P

P P

BUS-STOP2

BUS-STOP1

 PARKING  
POD KOLEJKĄ

LEGENDA
START/META - teren przy Karczmie u Polowacy.

BIURO ZAWODÓW - Dworek Gościnny - dojazd ulicą Zdrojową, oznaczony na niebiesko, przy 
Dworku znajduje się duży parking.

SALA GIMNASTYCZNA - nocleg w warunkach turystycznych dla osób, które w trakcie rejestracji 
zgłosiły chęć nocowania na sali.

BUS STOP 1 i 2 - miejsca, w których zatrzymują się autobusy dowożące zawodników Chyżej Dur-
baszki na start do Jaworek. Przystanek przy strefie Start/Meta (1) i przy Halce (2).

PARKING POD KOLEJKĄ - w biurze zawodów można odebrać kwitek upoważniający do bezpłatne-
go parkowania pod kolejką na czas trwania zawodów.



SZCZAWNICA - INFORMACJE PRAKTYCZNE
GDZIE ZJEŚĆ?
- Karczma u Polowacy – Nad grajcarkiem 5
- Restauracja Karczma Chatka – Aleja Parkowa 1
- Restauracja Pod Kolejką – Plac pod Kolejką
- Restauracja Marta – ul Głowna / wyżej PKS
- Restauracja / kawiarnia Pokusa – ul. Zdrojowa 15,16
- Restauracja / kawiarnia Helenka – pl. Dietla 1
- Jadłodajnia Pod Siekierkami – ul Zdrojowa
- Karczma Pieninska – ul Główna / na wylocie do Krościenka
- Bacówka Jaworki – Jaworki rynek

BANKOMATY
- Bank Polskiej Spółdzielczości SA (Grupa BPS): 
 ul. Główna 1,  
 ul. Szalaya 84a,  
 ul. Główna 340 (sklep Biedronka)
- eCard, ul. Główna 28 – Sklep „Delikatesy Centrum”
- PKO BP, ul. Park  Dolny 17

BANKI I KANTORY
- Pieniński Bank Spółdzielczy w Krościenku n/D., oddział w Szczawnicy, ul. Szalaya 84a, 
- Bank PKO ul. Park Dolny 17 z kantorem wymiany walut, 
- Kantor wymiany walut – budynek Pienińskiego Centrum Turystyki – ul. Główna 1

APTEKI
- „CEFARM” ul. Jana Wiktora 17a, tel. 18 2622225
- „Panaceum” ul. Główna 8, tel. 18 2622189
- „Nasza Apteka” Szalaya 2, tel. 694413939

PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP, ul. Jana Wiktora 17a, tel. 18 2622219
- Specjalistyczny Gabinet Lekarski Jerzy Boryński, os.Połoniny 4, tel. 18 262 19 20

TAXI
Postoje taxówek:
- przy byłym dworcu PKS ul. Główna 23 a – tel. 18 262 11 99
- na parkingu w Pieninach obok restauracji „Nad Grajcarkiem” ul. Flisacka
- centrum Szczawnicy, obok przystanku dla BUS-ów ul. Główna

    TAXI 2 – Volkswagen – Caravelle 8 os. + 1, klimatyzacja – tel. 500 892 894
     TAXI 3 – Ford Mondeo 5 os. klimatyzacja – tel. 504 829 085
     TAXI 4 – Ford Transit 9 os. – tel. 602 804 461
     TAXI 5 – Mercedes 124 5 os. – tel. 692 989 910
     TAXI 6 – Ford Galaxy 6 + 1 – tel. 607441866
     TAXI 7 – Toyota Previa 8 os. – tel. 604 857 129
     TAXI 8 – Opel Zafira 7 os. klimatyzacja – tel. 608 731 467
     TAXI 9 – Volkswagen Caravelle 9 os. – tel. 692 137 582
     TAXI 10 – Opel Vivaro 9 os. klimatyzacja  – tel. 608 481 655



SPONSORZY NAGRÓD

PARTNERZY

SPONSORZY TECHNICZNI




