




BIURO ZAWODÓW 

Biuro znajduje się w Dworku Gościnnym, ul. Park Górny 7. Odbiór pakietów jest możliwy w piątek 

od godziny 16:00 do godziny 24:00 i w sobotę od godziny 7:00 do 8:30. Zawodnicy startujący w 

Hardym Rollingu mogą odbierać pakiety do godziny 11:30. 

DEPOZYT 

Każdy zawodnik otrzymuje w pakiecie worek na depozyt, który można zdeponować przed startem w 

strefie Start/Meta i odebrać po biegu. Zawodnicy startujący w Chyżej Durbaszce mogą zdeponować 

depozyt w Jaworkach i odebrać go na mecie w Szczawnicy. 

CHYŻA DURBASZKA – DOJAZD NA START 

Każdy zawodnik w biurze zawodów otrzymuje bilet na dojazd autobusem na start. Bilet jest 

wydawany na konkretną godzinę. Autobusy przejeżdżają przez Szczawnicę i zatrzymują się w 

miejscach wyznaczonych na załączonej mapce – każdy może wsiąść w jednym z dwóch 

wyznaczonych miejsc. 

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

OZNACZENIE TRASY 

BIAŁO-CZERWONA TAŚMA – podstawowym oznaczeniem każdej trasy jest biało-czerwona 

taśma rozwieszona w widocznych miejscach na szlaku. Zazwyczaj będąc przy jednej taśmie widać 

kolejną. Jeśli od np. przez 10 minut nie widziałeś żadnej taśmy, to najprawdopodobniej jesteś poza 

trasą. 

STRZAŁKI KIERUNKOWE – w niektórych miejscach pojawiają się strzałki kierunkowe, w 4 

różnych kolorach. Każdy kolor jest charakterystyczny dla danego biegu i pojawia się na numerach 

startowych, profilach tras, strzałkach, etc. 

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 

wykrzyknik, informujący o tym, że za chwilę następuje 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 

organizatorem. 

 



PRZEPAK 

Zawodnicy startujący w Niepokornym Mnichu otrzymują w pakiecie worek na przepak (60 litrów). 

Worek można zdeponować tuż przed startem w strefie Startu/Mety. Przepak zostanie przewieziony 

do Bacówki pod Obidzą, ok. 44 km trasy Niepokornego Mnicha. Rzeczy z przepaku zostaną 

zwiezione po zamknięciu punktu na metę. 

POMIAR CZASU 

Każdy z zawodników otrzymuje numer startowy oraz chip do elektronicznego pomiaru czasu.  

Elektroniczny pomiar czasu będzie prowadzony w następujących punktach: Start/Meta, Schronisko 

na Przechybie, Bacówka na Obidzy, Schronisko pod Durbaszką, Wyżne Rużbachy, Lesnickie Sedlo. 

Na trasie zostaną rozstawieni sędziowie – celowe skracanie trasy będzie skutkowało naliczeniem 

kary czasowej – wysokość ew. kary zależy od skróconego odcinka i będzie rozpatrywane 

indywidualnie przez organizatora na mecie. 

ZMIANA TRASY 

Dotyczy Wielkiej Prehyby i Niepokornego Mnicha - w stosunku do poprzedniego roku zmienia się 

lokalizacja punktu żywieniowego w okolicy przełęczy Gromadzkiej – ze względów logistycznych 

punkt został przesunięty z przełęczy do Bacówki na Obidzy. Powoduje to wydłużenie trasy Wielkiej 

Prehyby do ok. 43.3 km i trasy Niepokornego Mnicha do 96.6 km. Tracki *.gpx, które znajdują się 

na stronie zawodów są aktualne. W okolicy punktu będą znajdowali się wolontariusze kierujący 

ruchem, żeby nikt nie miał wątpliwości którędy biec. 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE 

Zgodnie z regulaminem na każdej trasie obowiązuje wyposażenie obowiązkowe. 

Hardy Rolling, Chyża Durbaszka, Wielka Prehyba: 

- numer startowy, telefon komórkowy 

Niepokorny Mnich: 

- numer startowy, telefon komórkowy, plecak lub pas biegowy, bukład/bidon o poj. min. 0,5 l, 

dowód osobisty, folia NRC, czołówka, ubezpieczenie NNW na czas pobytu na Słowacji. 

Wyposażenie obowiązkowe może zostać zweryfikowane na mecie zawodów, brak każdego elementu 

wyposażenia będzie skutkował karą czasową – 10 minut za każdy element wyposażenia. 

BEZPIECZEŃSTWO 

Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwało zarówno polskie jak i słowackie Górskie 

Pogotowie Ratunkowe, dysponujące samochodami terenowy oraz quadami. Ze względu na 

zalegający miejscami śnieg, ew. akcja ratunkowa może trwać długo, ponieważ nie wszystkie drogi są 

w tej chwili przejezdne. 



Na numerach startowych oraz na mapach znajdują się numery telefonów alarmowych, z których 

należy korzystać w sytuacjach awaryjnych. 

ZEJŚCIE Z TRASY 

1. Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym 

organizatorów.  

2. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami 

nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.  

3. Organizator w miarę możliwości logistycznych będzie zapewniał transport do bazy 

zawodnikom rezygnującym w strefach punktów odżywczych.  

4. Jeśli zawodnik zdecyduje się, aby wycofać się z biegu na punkcie żywieniowym powinien 

poinformować o tym osoby reprezentujące organizatora znajdujące się na danym punkcie. 

Zawodnik zobowiązany jest oddać im numer startowy (który będzie można odebrać 

ponownie na mecie zawodów).  

5. 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 asfaltu. 

Ważne! 

Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że zawody odbywają się na terenie dwóch państw, więc 

kontakt telefoniczny jest możliwy tylko, jeśli zawodnik ma włączony roaming w swoim telefonie.  

POSIŁEK REGENERACYJNY 

Zawodnicy startujący w Chyżej Durbaszce, Wielkiej Prehybie i Niepokornym Mnichu będą mieli 

kupon na posiłek regeneracyjny na numerze startowym. Posiłek będzie można odebrać w dwóch 

miejscach w strefie mety. Posiłek można odebrać tylko w sobotę. 

ZAKOŃCZENIE 

Ceremonia zakończenia imprezy i rozdanie nagród zostanie podzielone na dwie części i odbędzie się 

w Dworku Gościnnym. 

Godz. 15:30 – Hardy Rolling i Chyża Durbaszka. 

Godz. 20:40 – Wielka Prehyba i Niepokorny Mnich. 

NAGRODY 

Na każdym biegu zostaną nagrodzeni 3 najlepsi mężczyźni i 3 najlepsze kobiety. Wyjątkiem jest w 

tym roku Wielka Prehyba, która otrzymała status Mistrzostw Polski, na której nagradzamy 6 panów i 

6 pań. Łączna pula nagród to ok. 20 000 złotych. Podczas obydwóch ceremonii odbędzie się 

losowanie nagród dodatkowych. 










