
PRAVIDLÁ- 
BEH V SZCZAWNICI 2017 
 
 
1. Základné informácie 
 V rámci behov účastníci si môžu vybrať jednu zo štyroch trás: 

 Hardy Rolling – 6 km 
 Chyża Durbaszka – 20 km 
 Wielka Prehyba – 43 km  
 Niepokorny Mnich – 96 km - Poľské Majstrovstvá v Horskom Ultramaratóne. 

 
Každý poľský účastník bude zaradený do poľských majstrovstiev bez ohľadu na miesto bydliska. 

 
2. Čas a miesto: 

 Beh sa uskutoční 22. apríla 2017 roku; 
 Štart a cieľ trás: Hardy Rolling, Wielka Prehyba, Niepokorny Mnich je v Szczawnici; 
 Štart trasy Chyża Durbaszka je v Jaworkach, cieľ je v Szczawnici 

 
3. Pravidlá účasti 

 Bežec musí byť dospelá osoba, musi sa zaregistrovať prostredníctvom prihlášky, zaplatiť registračný poplatok a pri 
registrácii v kancelárii pretekov podpísať vyhlásenie, že on /ona štartuje na jeho / jej vlastné riziko (právny základ:  
Nariadenie Ministra Ministra Národného Školstva zo dňa 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101, 1095); 

 Organizátor umožňuje štart bežcov vo veku 16 rokov. 
 Bežci, ktorí majú 16-18 rokov sú povinní mať povolenie pre účasť podpísané rodičmi / zákonnými zástupcami a ich rodné 

čislo. Rodič alebo zákonný zástupca je povinný byť v kancelárii pri registrácii, aby organizátori mohli overiť jeho doklad 
totožnosti. 
 

4. Trasy 
 S výnimkou krátkych fragmentov trasy vedú horskými chodníkami, takmer 90% trasy je lesná cesta, čistina a štrková cesta; 
 V priebehu súťaže sa účastníci musía pohybovať iba pozdĺž trasy vyznačenej organizátorom; 
 Všetky trasy sú označené konkrétnym spôsobom. Podrobnosti budú uvedené v technickom vyhlásení; 
 Technické vyhlásenie bude zaslané všetkým účastníkom prostredníctvom e-mailu a umiestnene na internetových stránkach 

najneskôr 5 dní pred behom; 
 Podrobnosti a finálne trasy budú zverejnené na internetových stránkach, a všetci bežci (Chyża Durbaszka, Wielka Prehyba, 

Niepokorny Mnich) dostanú mapu s vyznačenými trasami 
 
5. Kontrolné body 

 Na trasách: Chyża Durbaszka, Wielka Prehyba, Niepokorny Mnich budú kontrolné stanovišta pre meranie času bežcov. 
Každý bežec musí byť kontrolovaný na každom z týchto miest. 

 Na trasách budú kontrolné body, ktoré budú oznámené všetkým účastníkom a taktiež ďalšie v miestach neoznámených 
účastníkom. 
 

6. Štartové čísla a meranie času 
 Pri registrácii každý účastník dostane startové číslo a čip; 
 Po dobu trvania súťaže účastník musí mať štartové číslo umiestnené na viditeľnom mieste; čip by mal byť umiestnený na 

topánke bežca tak, aby ho merací systém správne čítal - Čip na inom mieste nezaručuje správne čítanie času pomocou 
meracieho systému, čo môže viesť k diskvalifikácii 
  

7. Občerstvovacie zastávky a výživa na trase 
 Na každej trase budú občerstvacie zóny. Podrobné informácie o občerstvovacích zónach budú k nahliadnutiu na 

internetových stránkach: www.Biegiwszczawnicy.pl; 
 V každej občerstvovaciej zóne bežci môžu využiť infraštruktúru poskytovanú organizátorom a vziať jedlo a pitie so sebou. 

Podrobné informácie budú uvedené v technickom vyhlásení; 
 Okrem občerstvovacich zón, účastníci môžu využiť upravené turistické prístrešky na trase a v prípade potreby si nakúpiť 

jedlo. 
 

8. Limity 
 Na každej trase existuje lehota, ktorej prekročenie bude mať za následok diskvalifikáciu účastníka; 
 Limity pre trasy: 

Hardy Rolling: 3 hodiny 
Chyża Durbaszka: 5 hodin 
Wielka Prehyba: 10 hodin 
Niepokorny Mnich: 17 hodin 

 Dodatočné lehoty pre trasu Niepokorny Mnich, ktorych prekročenie bude mať za následok diskvalifikáciu účastníka: 
Bacówka na Obidzy – 11:30 (8,5 h) 
Vyżne Rużbachy – 15:00 (12 h) 
Lesnicke Sedlo – 17:30 (14,5 h) 



 
9. Registrácia 

 Registrácia je možná cez náš registračný systém a prostredníctvom internetovej stránky: www.zapisy.strefaprzygod.pl 
 Aby sa zaregistrovať, bežec musí mať účet v systéme, následne sa prihlásiť, vybrať trasu, kliknúť "zaregistrovať sa" 

a poskytnúť aj ďalšie informácie (napr. typ jedla, prípadne ubytovanie v posilňovni, a pod.) 
 
Niepokorny Mnich 

 Registrácia je otvorená od 15. novembra 2016 (od 20:00 hod.) do 25. novembra 2016 (do 20:00 hod.); 
 V prípade dosiahnutia limitu účastníkov (270 osôb) sa uskutoční losovanie. Výsledky losovania budú zverejnené v priebehu 

24 hodín po dokončení registrácie 
 V prípade losovania:  

 Bežci, ktorí budú vylosovaní dostanú e-mail s podrobnosťami o platbe. Registračný poplatok musí byť uhradený 
do 6 dní. V prípade, že sa platba do 6 dňi nerealizuje, voľné miesto prejde na prvú osobu z rezervného zoznamu; 

  V prípade, že bude dosiahnutý limit účastníkov, vytvorí sa rezervný zoznam 
 Ak do 25. novembra sa nedosiahne limit účastníkov, registrácia bude otvorená opäť od 25. novembra 2016 (od 20:00 hod.) 

do 1. marca 2017 alebo do dosiahnutia limitu účastníkov; 
 Organizátor má 30 dodatočných miest pre elitu, sponzorov a partnerov. 

 
Wielka Prehyba 

 Registrácia je otvorená od 29. novembra 2016 (od 20:00 hod) do 1. marca 2017 (do 20:00 hod.), alebo až do dosiahnutia 
limitu účastníkov (600 osôb); 

 Registračný poplatok musí byť zaplatený do 6 dní od registrácie. V prípade, že platba nebude realizovaná, registrácia bude 
neplatná; 

 V prípade, že bude dosiahnutý limit účastníkov, vytvorí sa rezervný zoznam. 
 
Chyża Durbaszka 

 Registrácia je otvorená od 6. decembra 2016 (od 20:00 hod.) do 1. marca 2017 (do 20:00 hod.) alebo do dosiahnutia limitu  
účastníkov (300 osôb); 

 Registračný poplatok musí byť uhradený do 6 dní od registrácie.V prípade, že platba nebude realizovaná, registrácia bude 
neplatná ; 

 V prípade, že bude dosiahnutý limit účastníkov, vytvorí sa rezervný zoznam. 
 
Hardy Rolling 

 Registrácia je otvorená od 6. decembra 2016 (od 20:00 hod) do 21. marca 2017 (do 20:00 hod.) alebo do dosiahnutia limitu  
účastníkov (300 osôb); 

 Registračný poplatok musí byť uhradený do 6 dní od registrácie. V prípade, že platba nebude realizovaná, registrácia bude 
neplatná ; 

 V prípade, že bude dosiahnutý limit účastníkov, vytvorí sa rezervný zoznam. 
 
10. Registračný poplatok 
Niepokorny Mnich: 170 zł 
Wielka Prehyba: 120 zł 
Chyża Durbaszka: 80 zł 
Hardy Rolling: 40 zł 
 
11. Bankový účet 

Registračný poplatok je potrebné uhradit prostredníctvom platobného systému on-line (servisné odkazy na przelewy24.pl) alebo 
na bankový účet: 
 
42 1090 2590 0000 0001 2993 2584 
(BZ WBK) 
Fundacja Strefa Przygód 
Staw II 12/17 
62-420 Strzałkowo 
 
Názov prevodu: [názov trasy] + [meno a priezvisko účastníka / účastníkov] 
 
*(pri platbe za viac ako 3 osoby prosíme poslať zoznam e-mailom) 

 
12. Vrátenie registračného poplatku 
Vrátenie registračného poplatku a efektívné informovanie organizátora je možné za nasledovných podmienok: 
 

 V prípade odstúpenia do 31. januára 2017 sa vráti registračný poplatok mínus manipulačný poplatok vo výške 1 zł. 
 V prípade odstúpenia od 1. februára do 28. februára 2017 sa vráti 50% registračného poplatku. 
 Odstúpenie po 28 februára 2017, počas pretekov alebo nedostavenie sa neoprávňuje na vrátenie registračného poplatku. 



 Do 14. apríla 2017 je môžne previesť svoj registračný poplatok na inú osobu za predpokladu efektívného poskytnuti údajov 
tejto osoby. 
 

13. Pravidlá na trase 
 Bežci sa musia pohybovať len pozdĺž trasy vyznačenej organizátorom po celú dobu súťaže; 
 Pomoc tretej strany (suport) je povolená len v občerstvovacích zónach. Akákoľvek iná pomoc okrem týchto zón nie je 

povolená. 
 Všetko, čo by mohlo viesť k zničeniu prirody je zakázané, a to najmä: odhadzovanie na trase (všetky odpadky by sa mali 

priniesť do občerstvovacích zón alebo na cieľovú čiaru), ničenie vegetácie, porušovanenie mieru a rezerv, roznecovanie 
ohňa, atď. 

 Bežci, ktorí tieto pravidlá porušujú dostanú časovú penalizáciu alebo budú diskvalifikovaní! 
 

14. Bezpečnostné opatrenia 
 Povinnosť poistiť sa proti škodám je zodpovednosťou účastníkov 
 Organizátori nie sú zodpovední za veci ponechané bez dozoru, ale aj za cennosti ponechané v depozite. Prosíme, 

nenechávajte cennosti (telefóny, dokumenty) v depozite. 
 Organizátor je poistený proti zodpovednosti voči účastníkom behu. Zároveň oznamuje, že neposkytuje žiadne poistenie pre 

život, zdravie alebo poistenie občianskoprávnej zodpovednosti pokiaľ ide o choroby, nehody, zranenia, smrti alebo vznik 
akejkoľvek straty alebo poškodení, ktoré by mohli nastať v dôsledku prítomnosti a / alebo účasti 

 Organizátor si vyhradzuje právo umožniť zdravotníckému personálu poskytnúť v mene organizátora prvú pomoc alebo plniť 
iné liečebné postupy, vrátane transportu na bezpečné miesto; 

 Účastníci štartujú na vlastné nebezpečenstvo a sú vedomí súvisiacich rizik. Všetci účastníci sú vedomí, že účasť je spojená s 
cvičením a zahŕňuje prírodné riziká a nebezpečenstva nehôd, úrazov a fyzických zranení (vrátane smrti). Predanie 
organizátorovi riadne vyplneného registračného formulára a úhrada registračného poplatku znamená, že účastník posúdil a 
vyhodnotil povahu a rozsah rizika účasti v behu a dobrovoľne sa rozhodol štartovať, na jeho / jej vlastné riziko; 

 Účastník má aktuálne lekárske vyšetrenie umožňujúce mu / jej účasť v behu alebo osobne podpísanie vyhlásenie o 
kontraindikáciách brániacich účasti v behu; 

 Organizátor odporúča účastníkom vykonánie preventívnych lekárskych prehliadok, ktoré môžu potvrdiť prípadné 
kontraindikácie pre účasť v behu; 

 Bezpečnosť bežcov zaistí Grupa Podhalańska GOPR a Horská záchranná služba.  
 

15. Odstúpenie  
 V prípade, že bežec odstúpi zo súťaže, musí okamžite informovať organizátora. Ak sa bežec rozhodne odstúpiť v 

občerstvovaciej zóne mal by o tom informovať služby, zastupujúci organizátora. 
 Bežci, ktorí neinformujú organizátora o svojom odstúpení môžu byť zaťažení nákladmi neprimeranej pátracej alebo 

záchrannej akcie; 
 Organizátor, kedykoľvek to bude možné, zaistí dopravu bežcom, ktorí odstúpia v občerstvovaciej zóne. 

 
V prípade, že sa bežec rozhodne odstúpiť mimo občerstvovaciej zóny mal by o tom informovať organizátora prostredníctvom telefónu 
a podľa možností dostať sa na najbližšiu asfaltovú cestu alebo do najbližšiej občerstvovaciej zóny. 
 
16. Vybavenie 

 Po dobu trvania súťaže bežec musi mať vybavenie povinné pre určitu trasu; 
 Povinné vybavenie môže byť kontrolované organizátorom pred začiatkom, na trase a na cieľovej čiare; 
 Prípadný nedostatok akejľvek zložky povinnej výbavy môže viesť k časovej penalizácii; 
 Podrobne údaje o časovej penalizácii budú poskytnuté v technickom vyhlásení a na webovej stranke 

 
17. Povinná výbava: 
 
Hardy Rolling:  

 štartové číslo (umiestnené tak, aby bolo vždy viditeľné a čitateľné) a čip; 
 mobilný telefón 

 
Chyża Durbaszka: 

 štartové číslo (umiestnené tak, aby bolo vždy viditeľné a čitateľné) a čip; 
 mobilný telefón s batériou nabitou po dobu najmenej niekoľkych hodín (roaming je odporúčany) 

 
Wielka Prehyba: 

 štartové číslo (umiestnené tak, aby bolo vždy viditeľné a čitateľné) a čip; 
 mobilný telefón s batériou batéria nabitou po dobu najmenej niekoľkych hodín (roaming je odporúčany) 

 
Niepokorny Mnich: 

 štartové číslo (umiestnené tak, aby bolo vždy viditeľné a čitateľné) a čip; 
 batoh alebo sáčok 
 fľaša / fľaše s celkovou kapacitou najmenej 0,5 litra 
 mobilný telefón s batériou nabitou po dobu najmenej niekoľkych hodín (roaming je odporúčany) 
 občiansky preukaz alebo cestovný pas 



 núdzova deka / film NRC, 
 čelová lampa/ svietidlo, 
 úrazové poistenie s dodatočným návratom liečebných nákladov vynaložených na Slovensku 

 
Zariadenie doporučené pre trasu Niepokornego Mnicha: 

 oblečenie vhodné pre počasie, 
 nepremokavá bunda (bez ohľadu na očakávané počasie), 
 osobná lekárnička 

 
18. Súťaž a ocenenia 

 Beh je športová súťaž. Najrýchlejší dámy a páni na každej z týchto trás budú odmenení. Podrobné informácie o cenách budú 
zverejnené na internetových stránkach. 
 

19. Pamätný T-shirt 
 Každý bežec si môže kúpiť špeciálne tričko pre túto udalosť. Podrobné informácie budú zverejnené na webových stránkach. 

 
20. Báza súťaže 

 Báza súťaže sa bude nachádzať v Szczawnici. Adresa bude zverejnená na webových stránkach. 
 Ako súčasť štartovného poskytujeme ubytovanie v rámci cestovného ruchu: podlaha v telocvični (povinný vlastný spacak a 

matrac /penové matrace), prístup k WC a sprchám. Tým, ktorí hľadajú vyššie štandardy odporučame široký výber ubytovani 
v okoli. Miesta v telocvični dostupné len pre prvych 150 osôb - prosíme o informáciu v prihláške.  
 

21. Výhody 
V rámci balíčkov zabezpečujeme 
 
Hardy Rolling: 

 účasť v súťaži , 
 štartové číslo, 
 elektronické meranie času, 
 mapu trasy, 
 pamätné medaily, 
 v pripade štedrosti sponzorov ďalšie darčeky pri ocenení, 
 figúrky a ceny pre prvých troch účastníkov/prvé tri účastníčky, 
 foto servis, 
 nápoje a občerstvenie na cieľovej čiare, 
 lekárska starostlivosť a GOPR 

Chyża Durbaszka: 
 účasť v súťaži, 
 štartové číslo, 
 elektronické meranie času, 
 mapu trasy, 
 pamätné medaily, 
 regeneračné jedlo na cieľovej čiare, 
 nápoje a ľahké jedlá v občerstvovacich zónach, 
 figúrky a ceny pre prvých troch účastníkov/prvé tri účastníčky, 
 v pripade štedrosti sponzorov ďalšie darčeky pri ocenení, 
 foto servis, 
 lekárska starostlivosť a GOPR 

Wielka Prehyba: 
 účasť v súťaži, 
 štartové číslo, 
 elektronické meranie času, 
 mapu trasy, 
 pamätné medaily, 
 regeneračné jedlo na cieľovej čiare, 
 nápoje a ľahké jedlá v občerstvovacich zónach, 
 figúrky a ceny pre prvých troch účastníkov/prvé tri účastníčky, 
 v pripade štedrosti sponzorov ďalšie darčeky pri ocenení, 
 foto servis, 
 lekárska starostlivosť a GOPR 

Niepokorny Mnich: 
 účasť v súťaži, 
 štartové číslo, 



 elektronické meranie času, 
 mapu trasy, 
 pamätné medaily, 
 regeneračné jedlo na cieľovej čiare, 
 nápoje a ľahké jedlá v občerstvovacich zónach, 
 doprava do Bacówki na Obidzy, 
 figúrky a ceny pre prvých troch účastníkov/prvé tri účastníčky, 
 v pripade štedrosti sponzorov ďalšie darčeky pri ocenení, 
 foto servis, 
 lekárska starostlivosť a GOPR 
 

22. Program súťaže 

Piatok, 21 apríl 2017 

13.00 – 23.00 – práca kancelárie Behu 

 

Sobota, 22 apríl 2017 

3.00 – štart behu Niepokorny Mnich - Karczma u Polowacy (Nad Grajcarkiem 5) 

7:00 – 12:00 – práca kancelárie Behu 

9.00 – štart maratónu Wielka Prehyba - Karczma u Polowacy (Nad Grajcarkiem 5) 

9:10 – 9.40 – odchod účastníkov z Chyżej Durbaszki do Jaworek. 

10:40 – Jaworki – štart behu Chyża Durbaszka. 

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

12.10 – očakávaný čas víťaza trasy Chyża Durbaszka. 

12.15 – očakávaný čas víťaza trasy Wielka Prehyba. 

12.25 – očakávaný čas víťaza trasy Hardy Rolling. 

15.00 – Časový limit pre trasu Hardy Rolling. 

15.40 – Časový limit pre trasu Chyża Durbaszka. 

19.00 – Časový limit pre trasu Wielka Prehyba. 

20.00 – Časový limit pre trasu Niepokorny Mnich. 

20.30 – slávnostné zakončenie Behu. Ocenenie víťazov. Losovanie ďalšich cien pre účastníkov všetký trás.  

Nedeľa, 23 apríl 2017 

Do 12.00 hod.– odchod 

 

 

 



  
23. Technické vyhlásenie 

 Organizátor vydá technické vyhlásenie s podrobnejšími informáciami o behu; 
 Technické vyhlásenie bude zaslané všetkým účastníkom prostredníctvom e-mailu a zverejnené na internetových stránkach 

najneskôr 5 dní pred behom. 
 

24. Ochrana osobnych údajov 
 Účastníci súhlasia s využitím organizátorom ich imidžu s cieľom podporiť akciu, taktiež pre spolupracujúcich partnerov 

a sponzorov behu; 
 Účastníci súhlasia so spracovaním osobných údajov pre interné účely organizátora.  

 
25. Faktury 

 V pripade, že si účastník praje dostáť faktúru na registračnom poplatku poplatku by mali byť uvedené požadované údaje 
potrebné na vystavenie dokladu -e-mailová adresa: biuro@biegiwszczawnicy.pl  

 Podľa poľského daňového práva, pokiaľ je platba vykonaná pred doručením služby, poskytuje sa zálohová faktúra na celú 
čiastku registračného poplatku, čo znamená, že je to konečná faktúra; 

 Prijatím pravidiel, účastník súhlasí s prevodom faktúr bez podpisu príjemcu, v elektronickej podobe. Toto nevylučuje právo 
organizátora na vydávanie a zasielanie faktúr v papierovej podobe. 

26. Záverečné ustanovenia 
 Beh sa uskutoční bez ohľadu na poveternostné podmienky 
 Nedodržanie týchto pravidiel môže viesť k diskvalifikácii účastníka; 
 Organizátor má právo na konečnú interpretáciu týchto pravidiel. 

 
27. Organizátor 
 
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 

 


