
REGULAMIN 

BIEGÓW W SZCZAWNICY 2017 

 

 

1. Informacje podstawowe 

 W ramach Biegów w Szczawnicy, Uczestnicy mogą wybrać jedną z czterech tras: 

 Hardy Rolling – 6 km 

 Chyża Durbaszka – 20 km 

 Wielka Prehyba – 43 km  

 Niepokorny Mnich – 96 km - Mistrzostwa Polski w Ultramaratonie Górskim 

 

W Mistrzostwach Polski sklasyfikowany zostanie każdy obywatel Polski bez względu na miejsce 

zamieszkania. 

 

2. Termin i miejsce: 

 Biegi odbędą się 22 kwietnia 2017 roku; 

 start i meta tras: Hardy Rolling, Wielka Prehyba, Niepokorny Mnich zlokalizowane będą  

w Szczawnicy; 

 start trasy Chyża Durbaszka zlokalizowany będzie w Jaworkach, meta biegu zlokalizowana będzie  

w Szczawnicy. 

 

3. Zasady uczestnictwa 

 w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni Zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy 

formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną 

odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095); 

 Organizator umożliwia w zawodach start osób, które ukończyły 16 lat. 

 Zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani 

są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr 

PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem 

osobistym w momencie weryfikacji Zawodnika w biurze zawodów. 

 

4. Trasa 

 z wyjątkiem krótkich fragmentów biegów, trasy zostały poprowadzone górskimi szlakami 

turystycznymi, ok. 90% trasy to ścieżki leśne, polany, szutry; 

 w trakcie biegu Zawodnicy mają obowiązek poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez 

Organizatora; 

 trasa, oprócz oznaczenia szlakowego, zostanie dodatkowo oznaczona przez Organizatora. Szczegóły 

znakowania trasy zostaną podane w komunikacie technicznym; 

 komunikat techniczny zostanie przesłany do wszystkich zapisanych Zawodników, na wskazany przez 

nich w formularzu zapisu, adres e-mail, a także zamieszczony na stronie zawodów najpóźniej na 5 dni 

przed biegami; 

 szczegółowy i ostateczny przebieg trasy zostanie opublikowany na stronie zawodów, a także  

w formie mapy, którą otrzyma każdy Zawodnik startujący na trasie Chyża Durbaszka, Wielka 

Prehyba, Niepokorny Mnich. 

 

5. Punkty kontrolne 



 na trasie biegów: Chyża Durbaszka, Wielka Prehyba, Niepokorny Mnich będą znajdowały się punkty 

kontrolne. Aby zostać sklasyfikowanym Uczestnik musi zostać odnotowany na wszystkich 

(przynależnych do danego dystansu) punktach kontrolnych; 

 na trasie zlokalizowane będą punkty kontrolne stałe i lotne. Położenie stałych punktów zostanie 

podane przed biegiem. Lotne punkty kontrolne zostaną postawione w miejscach dla Zawodników 

nieznanych.  

 

6. Numery startowe i pomiar czasu 

 każdy Uczestnik otrzyma w Biurze Zawodów numer startowy oraz chip; 

 przez cały czas trwania zawodów Uczestnicy muszą posiadać numer startowy umieszczony w miejscu 

widocznym dla sędziów oraz chip przyczepiony do buta – inne umieszczenie chipa nie gwarantuje 

poprawnego odczytu przez system pomiarowy, co może prowadzić do dyskwalifikacji Zawodnika. 

  

7. Punkty żywieniowe i odżywianie na trasie 

 na trasie biegów będą znajdować się punkty odżywcze. Dokładna rozpiska punktów dostępna jest na 

stronie: www.Biegiwszczawnicy.pl w zakładce Trasa; 

 na punktach odżywczych Zawodnicy będą mogli skorzystać z dostępnych tam bufetów. Szczegółowe 

informacje o bufetach zostaną podane w późniejszym terminie na stronie zawodów, a także  

w komunikacie technicznym; 

 poza punktami odżywczymi Uczestnicy będą mogli we własnym zakresie korzystać ze znajdujących 

się na trasie schronisk. 

 

8. Limity 

 na trasie wszystkich biegów wyznaczone są limity czasu, których przekroczenie będzie skutkować 

dyskwalifikacją Uczestnika; 

 limity na pokonanie poszczególnych tras: 

Hardy Rolling: 3 godziny. 

Chyża Durbaszka: 5 godzin. 

Wielka Prehyba: 10 godzin. 

Niepokorny Mnich: 17 godzin. 

 dodatkowo na trasie Niepokorny Mnich ustanowiono limity pośrednie, których przekroczenie będzie 

skutkować dyskwalifikacją Uczestnika: 

Bacówka na Obidzy – 11:30 (8,5 h) 

Vyżne Rużbachy – 15:00 (12 h) 

Lesnicke Sedlo – 17:30 (14,5 h) 

 

9. Zapisy 

 zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną na stronie www.zapisy.strefaprzygod.pl 

 w tym celu należy założyć konto zawodnika, zalogować się i wybrać konkretną trasę klikając „zapisz 

się” i uzupełniając dodatkowe dane (np. rodzaj posiłku, ew. nocleg na sali gimnastycznej, etc.) 

 

Niepokorny Mnich 

 zapisy trwają od 15 listopada 2016 (od godz. 20:00) do 25 listopada 2016 (do godz. 20:00); 

 w przypadku przekroczenia limitu miejsc (270 osób) przeprowadzimy losowanie, którego wyniki 

zostaną opublikowane w ciągu 24 godzin od zakończenia rejestracji; 

 w przypadku losowania:  

http://www.biegiwszczawnicy.pl/
http://www.zapisy.strefaprzygod.pl/


 osoby, które zostaną wylosowane, otrzymają e-mail z informacją o potwierdzeniu ich udziału 

w biegu, opłatę startową powinny uiścić w ciągu 6 dni od potwierdzenia rejestracji. W 

przypadku braku opłaty w ciągu 6 dni zgłoszenie zostanie usunięte, a miejsce na liście 

przypadnie osobie z listy rezerwowej. 

 osoby, które nie zostaną wylosowane zostaną przeniesione na listę rezerwową; 

 jeśli do 25 listopada 2016 limit miejsc nie zostanie osiągnięty, zapisy zostaną ponownie otwarte 26 

listopada (do godz. 20:00) i potrwają do 1 marca 2017 lub do wyczerpania miejsc; 

 Organizator dysponuje dodatkową pulą 30 miejsc dla zawodników elity, sponsorów i partnerów. 

 

Wielka Prehyba 

 zapisy trwają od 29 listopada 2016 (od godz. 20:00) do 1 marca 2017 (do godz. 20:00) lub do 

wyczerpania limitu miejsc (600 osób); 

 opłatę startową należy uiścić w ciągu 6 dni od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie 

zostanie usunięte;  

 po przekroczeniu limitu miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa. 

 

Chyża Durbaszka 

 zapisy trwają od 6 grudnia 2016 (od godz. 20:00) do 1 marca 2017 (do godz. 20:00) lub do 

wyczerpania limitu miejsc (300 osób);  

 opłatę startową należy uiścić w ciągu 6 dni od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie 

zostanie usunięte;  

 po przekroczeniu limitu miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa. 

 

Hardy Rolling 

 zapisy trwają od 6 grudnia 2016 (godz. 20:00) do 21 marca 2017 (godz. 20:00) lub do wyczerpania 

limitu miejsc (300 osób); 

 opłatę startową należy uiścić w ciągu 6 dni od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie 

zostanie usunięte;  

 po przekroczeniu limitu miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa. 

 

10. Wpisowe 

Niepokorny Mnich: 170 zł 

Wielka Prehyba: 120 zł 

Chyża Durbaszka: 80 zł 

Hardy Rolling: 40 zł 

 

11. Konto bankowe 

Opłatę za udział w zawodach można wnieść poprzez system płatności on-line na stronie zapisów, 

przekierowujący do strony przelewy24.pl lub uiścić przelewem na konto: 

 

42 1090 2590 0000 0001 2993 2584 

(BZ WBK) 

Fundacja Strefa Przygód 

Staw II 12/17 

62-420 Strzałkowo 

 

Tytuł wpłaty: [nazwa biegu] + [imię i nazwisko Uczestnika/Uczestników] 



 

*(przy wpłatach za więcej niż 3 osoby prosimy listę osób przesłać mailem) 

 

 

12. Zwroty wpisowego 

Zwroty wpisowego przy wcześniejszej rezygnacji ze startu i skutecznym poinformowaniu Organizatorów są 

możliwe na następujących warunkach: 

 w przypadku rezygnacji ze startu do 31 stycznia 2017 zwrócona zostanie kwota wpłaconego 

wpisowego po potraceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 1 zł, 

 w przypadku rezygnacji ze startu w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2017 zwrócone zostanie 50% 

kwoty wpłaconego wpisowego, 

 rezygnacja po 28 lutego 2017, w czasie wyścigu lub niestawienie się na starcie zawodów nie 

uprawnia do zwrotu wpisowego. 

 do 14 kwietnia 2017 Zawodnik może przekazać swoje wpisowe na rzecz innej osoby startującej po 

wcześniejszym skutecznym dostarczeniu danych tej osoby. 

 

13.Zasady obowiązujące na trasie 

 w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora; 

 pomoc osób trzecich (suport) jest dopuszczona w strefach punktów żywieniowych. Jakakolwiek 

pomoc na trasie poza wyznaczonymi strefami jest niedozwolona; 

 zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które 

prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach 

kontrolnych, schroniskach lub donieść do mety), niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w okolicach 

rezerwatów, palenie ognisk, itp.; 

 Zawodnicy łamiący te zasady będą otrzymywać kary czasowe lub będą dyskwalifikowani! 

 

14. Bezpieczeństwo 

 obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii Zawodników; 

 Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki, a także za cenne rzeczy 

pozostawione w depozycie. Prosimy o niepozostawianie cennych rzeczy (telefony, dokumenty)  

w depozytach. 

 Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników biegu. 

Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub 

poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub 

uczestnictwem w biegach; 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu 

zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania 

innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce; 

 Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy 

Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga 

za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów 

fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza 

Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił 

charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegach i dobrowolnie 

zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegach wyłącznie na własną odpowiedzialność; 

 Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w wybranym biegu lub 

podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu; 



 Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących 

potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w wybranym biegu; 

 nad bezpieczeństwem Zawodników będzie czuwać Grupa Podhalańska GOPR i Horská záchranná 

služba.  

 

15. Zejście z trasy 

 jeśli Zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym 

Organizatorów. Jeśli Zawodnik zdecyduje się, aby wycofać się z biegu na punkcie żywieniowym 

powinien poinformować o tym osoby reprezentujące Organizatora znajdujące się na danym punkcie; 

 osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej 

akcji poszukiwawczej; 

 Organizator w miarę możliwości logistycznych będzie zapewniał transport do bazy Zawodnikom 

rezygnującym w strefach punktów odżywczych; 

 jeśli Zawodnik wycofa się z biegu poza punktem żywieniowym musi poinformować o tym 

niezwłocznie Organizatora, po czym w miarę możliwości próbuje dotrzeć do najbliższego punktu lub 

drogi asfaltowej. 

 

16. Wyposażenie na trasie 

 w trakcie trwania całych zawodów każdy z Zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie 

obowiązkowe wskazane dla trasy, na której startuje; 

 wyposażenie może być kontrolowane przez Organizatora przed startem, jak i na mecie zawodów; 

 brak niezbędnego wyposażenia będzie skutkować naliczeniem kary czasowej dla Zawodnika; 

 wysokość kary czasowej w przypadku braku poszczególnych elementów wyposażenia 

obowiązkowego zostanie podana w późniejszym terminie na stronie zawodów i w komunikacie 

technicznym. 

 

17.Wyposażenie obowiązkowe: 

 

Hardy Rolling:  

 numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do 

odczytania) oraz chip; 

 telefon komórkowy. 

 

Chyża Durbaszka: 

 numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do 

odczytania) oraz chip, 

 telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony 

roaming). 

 

Wielka Prehyba: 

 numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do 

odczytania) oraz chip, 

 telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony 

roaming). 

 

Niepokorny Mnich: 

 numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do 

odczytania) oraz chip, 



 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 włączony 

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 spodziewanej pogody), 

 apteczka osobista. 

 

18. Rywalizacja i nagrody 

 Bieg ma charakter rywalizacji sportowej. Najszybsze panie i najszybsi panowie na każdej z tras 

zostaną nagrodzeni. Szczegółowe informacje dotyczące nagród zostaną opublikowane na stronie 

zawodów. 

 

19. Pamiątkowa koszulka 

 Za dodatkową opłatą Zawodnicy mogą zakupić koszulkę z pamiątkowym nadrukiem – informacja 

zostanie podana w późniejszym terminie. Szczegółowe informacje dotyczące koszulek pamiątkowych 

zostaną opublikowane na stronie zawodów. 

 

20. Baza zawodów 

 Baza Zawodów będzie zlokalizowana w Szczawnicy. Dokładny adres zostanie podany w późniejszym 

terminie na stronie internetowej zawodów; 

 w ramach wpisowego zapewniamy zakwaterowanie w Bazie Zawodów w warunkach turystycznych: 

podłoga na sali gimnastycznej (wymagany własny śpiwór i materac/karimata), dostęp do sanitariatów 

i pryszniców. Osobom poszukującym wyższych standardów polecamy szeroką ofertę noclegową  

w okolicy. Miejsca na sali gimnastycznej wystarczy dla 150 pierwszych zadeklarowanych i 

opłaconych osób – prosimy o deklarację noclegu w formularzu zgłoszeniowym. 

  

21. Świadczenia 

W ramach pakietów Uczestnikom zawodów zapewniamy: 

 

Hardy Rolling: 

 udział w zawodach, 

 numer startowy, 

 elektroniczny pomiar czasu, 

 mapę z trasą biegu, 

 pamiątkowe medale 

 w przypadku hojności sponsorów dodatkowe upominki podczas dekoracji zwycięzców, 

 statuetki i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodniczek i Zawodników, 

 obsługę foto, 

 napoje i przekąski na mecie, 

 zabezpieczenie medyczne i GOPR. 



Chyża Durbaszka: 

 udział w zawodach, 

 numer startowy, 

 elektroniczny pomiar czasu, 

 mapę z trasą biegu, 

 pamiątkowe medale, 

 posiłek regeneracyjny na mecie, 

 napoje i lekkie posiłki na punktach odżywczych, 

 statuetki i nagrody dla trzech najlepszych zawodniczek i Zawodników, 

 w przypadku hojności sponsorów dodatkowe upominki podczas dekoracji zwycięzców, 

 obsługę foto, 

 zabezpieczenie medyczne i GOPR. 

Wielka Prehyba: 

 udział w zawodach, 

 numer startowy, 

 elektroniczny pomiar czasu, 

 mapę z trasą biegu, 

 pamiątkowe medale, 

 posiłek regeneracyjny na mecie, 

 napoje i lekkie posiłki na punktach odżywczych, 

 statuetki i nagrody dla trzech najlepszych zawodniczek i Zawodników, 

 w przypadku hojności sponsorów dodatkowe upominki podczas dekoracji zwycięzców, 

 obsługę foto, 

 zabezpieczenie medyczne i GOPR. 

Niepokorny Mnich: 

 udział w zawodach, 

 numer startowy, 

 elektroniczny pomiar czasu, 

 mapę z trasą biegu, 

 pamiątkowe medale, 

 posiłek regeneracyjny na mecie, 

 napoje i lekkie posiłki na punktach odżywczych, 

 transport przepaku do Bacówki na Obidzy, 

 statuetki i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodniczek i Zawodników, 

 w przypadku hojności sponsorów dodatkowe upominki podczas dekoracji zwycięzców, 

 obsługę foto, 

 zabezpieczenie medyczne i GOPR. 

 

22. Program zawodów 

Piątek, 21 kwietnia 2017 

13.00 – 23.00 – praca Biura Zawodów 

 

Sobota, 22 kwietnia 2017 



3.00 – start Niepokornego Mnicha - Karczma u Polowacy (Nad Grajcarkiem 5) 

7:00 – 12:00 – praca Biura Zawodów 

9.00 – start maratonu Wielka Prehyba - Karczma u Polowacy (Nad Grajcarkiem 5) 

9:10 – 9.40 – wyjazd zawodników Chyżej Durbaszki na start do Jaworek. 

10:40 – Jaworki – start Chyżej Durbaszki. 

12.00 – start Hardego Rollingu - Karczma u Polowacy (Nad Grajcarkiem 5) 

12.10 – spodziewany czas zwycięzcy Chyżej Durbaszki. 

12.15 – spodziewany czas zwycięzcy Wielkiej Prehyby. 

12.25 – spodziewany czas zwycięzcy Hardego Rollingu. 

15.00 – limit czasu dla Hardego Rollingu. 

15.40 – limit czasu dla Chyżej Durbaszki. 

19.00 – limit czasu dla Wielkiej Prehyby. 

20.00 – limit czasu dla Niepokornego Mnicha. 

Godz. 20.30 – uroczyste zakończenie zawodów. Wręczenie nagród zwycięzcom. Losowanie nagród 

dodatkowych dla uczestników wszystkich tras. 

 

Niedziela, 23 kwietnia 2017 

Do godz. 12.00 – opuszczenie Bazy Zawodów. 

  

23. Komunikat techniczny 

 przed zawodami zostanie wydany komunikat techniczny, w którym zostaną podane 

uszczegóławiające informacje o biegu; 

 komunikat techniczny zostanie przesłany do wszystkich zapisanych Zawodników, na wskazany przez 

nich adres e-mail podany w formularzu zapisów, a także zamieszczony na stronie zawodów 

najpóźniej na 5 dni przed biegami. 

 

24. Ochrona wizerunku i dane osobowe 

 Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w celu 

promocji wydarzenia, udokumentowania biegów, promocji biegów przez podmioty współpracujące  

i partnerów oraz sponsorów zawodów; 

 Uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów 

wewnętrznych Organizatora. 

  

25. Faktury 



 Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać wymagane dane 

potrzebne do wystawienia dokumentu mailem na adres: biuro@biegiwszczawnicy.pl  

 Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, 

zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym 

faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową. 

 Akceptując Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu 

odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i 

przesyłania faktur w formie papierowej. 

 

26. Postanowienia końcowe 

 zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne; 

 nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją Uczestnika; 

 ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

 

27. Organizatorzy 

 

Fundacja Strefa Przygód 

Staw II 12/17 

62-420 Strzałkowo 

NIP: 667 176 65 77 

 

Kontakt: 

www.biegiwszczawnicy.pl 

biuro@biegiwszczawnicy.pl 

tel. 606 332 902 

 

mailto:biuro@biegiwszczawnicy.pl

