
Pravidlá pre Behy v Szczawnici 2021  

1. Formát udalosti  

Behy v Szczawnici sa uskutočnia 23. apríla - 2. mája 2021 vo forme individuálnych pretekov. 

Každý účastník si bude môcť zvoliť deň a čas začiatku behu a na štarte sa objaví so štartovým 

číslom a čipom v okamihu, keď si vyberie.  

 

▪ Ak chcete použiť podporu, ktorú sme pripravili, výživové body alebo lekársku podporu, mali 

by ste svoj štart prispôsobiť predpokladom uvedeným v bode 3.  

 

▪ Môžete sa tiež zúčastniť behu mimo nami prijatého harmonogramu a pomocou špeciálnej 

aplikácie zmerať čas, ktorý sprístupníme, alebo po ukončení behu poslať záznam trasy v 

súbore * .gpx. Malo by sa však pamätať na to, že body výživy budú mať podrobný 

harmonogram aktivít upravený podľa dní a hodín začiatku uvedených v bode 3.  

 

2. Začnite a dokončite umiestnenie  

Z logistických dôvodov dôjde k miernym posunom v počiatočnom mieste vzdialenosti Chyża 

Durbaszka a v hlavnej štartovacej / cieľovej zóne v Szczawnici, čo mierne ovplyvní celkovú 

vzdialenosť trás Hardy Rolling a Chyża Durbaszka.  

 

3. Podrobnosti o jednotlivých vzdialenostiach  

 

▪ Hardy Rolling  

Vzdialenosť: 11,9 km  

Termín: 23.04. - 2. mája 2021  

Počiatočné časy: elektronické načasovanie trvá od 7:00 do 12:00  

Východiskový bod: Jaworki, parkovisko pri Durbaszke  

Limit: 3 hodiny  

Štart: autobusy budú k dispozícii iba v sobotu a nedeľu v plnú dobu: 8:00, 9:00, 10:00. 

Podrobnosti budú k dispozícii v technickom vydaní.  

 

▪ Chyża Durbaszka  

Vzdialenosť: 21,8 km  

Termín: 23.04. - 2. mája 2021  

Počiatočné časy: elektronické načasovanie trvá od 7:00 do 12:00  

Východiskový bod: Jaworki, parkovisko pri Durbaszke  

Limit: 5 hodín  

Štart: autobusy budú k dispozícii iba v sobotu a nedeľu v plnú dobu: 8:00, 9:00, 10:00. 

Podrobnosti budú k dispozícii v technickom vydaní.  

 

▪ Żwawe Wierchy  

Vzdialenosť: 32,4 km Termín: 23.04. - 2. mája 2021  

Čas začatia: kedykoľvek od 7:00 do 20:00, nezabudnite však na časový limit (cieľová čiara sa 

zatvára o 20:00) a harmonogram stravovacích bodov a bezpečnosti (podrobnosti v 

technickom oznámení).  

Štart a cieľ: Szczawnica  

Časový limit: 8 hodín  

 



▪ Veľká Prehyba  

Vzdialenosť: 43,3 km  

Termín: 23.04. - 2. mája 2021 

 Čas začatia: kedykoľvek od 7:00 do 20:00, nezabudnite však na časový limit (cieľová čiara sa 

zatvára o 20:00) a harmonogram stravovacích bodov a bezpečnosti (podrobnosti v 

technickom oznámení).  

Štart a cieľ: Szczawnica  

Časový limit: 9 hodín  

 

▪ Dziki Groń  

Vzdialenosť: 64 km  

Termíny: ZAČÍNAME IBA V SOBOTU, 24.04. a 1. mája 2021  

Čas začatia: kedykoľvek od 3:00 do 20:00, nezabudnite však na časový limit (cieľová čiara sa 

zatvára o 20:00) a harmonogram stravovacích bodov a bezpečnosti (podrobnosti v 

technickom oznámení).  

Štart a cieľ: Szczawnica  

Časový limit: 13 hodín  

 

▪ Niepokorny Mnich  

Vzdialenosť: 97 km  

Termíny: ZAČÍNAME IBA V SOBOTU, 24.04. a 1. mája 2021  

Štartovacie časy: kedykoľvek od 3:00 do 20:00, nezabudnite však na časový limit (cieľová 

čiara sa zatvára o 20:00) a harmonogram potravinových bodov a bezpečnosti (podrobnosti v 

technickom oznámení).  

Štart a cieľ: Szczawnica  

Limit: 17 hodín  

Verzia trasy: iba na poľskej strane cez Lubań  

Prebalenie: Položky prebalenia musia byť uložené do 22:00 deň pred plánovaným začiatkom, 

t. J. V piatok 23. apríla. alebo piatok 30.4.2021  

 

Štandardné časové limity platia z dôvodu skutočnosti, že preteky sú zahrnuté v bodovaní 

ITRA, Ultra Cupu v Poľsku alebo Korunách poľských ultramaratónov.  

 

4. Výhody V rámci balíkov poskytujeme:  

▪ úrazové poistenie;  

▪ výživové body sa nebudú výrazne líšiť od predchádzajúcich vydaní, predpokladáme, že bude 

k dispozícii voda, izotonické nápoje, čaj, Coca-Cola, banány, pomaranče, teplé polievky 

(Obidza, Przehyba) a ďalšie občerstvenie, ale z dôvodu epidémie budú byť doručované inak 

ako obvykle (podrobnosti v technickej komunikácii);  

▪ stravný lístok, ktorý sa vydáva po pretekoch;  

▪ štartové číslo s čipom;  

▪ mapa s trasou behu;  

▪ informačná brožúra obsahujúca najdôležitejšie informácie o jednotlivej rase;  

▪ 30-litrové vrece na uloženie v cieľovej čiare;  

▪ 30 litrové vrecko na prebalenie v prípade rebelantského mnícha; z dôvodu zmeny trasy je 

ložisko prevážané do bodu v Rytre (53,8 km);  

▪ elektronické meranie času; časovanie iba na štartovej a cieľovej čiare, žiadne medziľahlé 

body;  



▪ pamätné medaily pre ľudí, ktorí dokončia beh;  

▪ lekárska ochrana a GOPR;  

▪ v prípade tratí Chyża Durbaszka a Hardy Rolling doprava na štart individuálnych pretekov 

(zo Szczawnice do Jaworki); k dispozícii iba v sobotu a nedeľu v celú hodinu: 8:00, 9:00, 10:00; 

▪ označenie trasy. 

 

5. Vrátenie počiatočného poplatku a / alebo doručenie balíka  

▪ Odstúpenie po 21. marci 2021 alebo nevyužitie balíka individuálnych pretekov neoprávňuje 

na vrátenie registračného poplatku;  

▪ Do 10. apríla 2021 môže účastník previesť svoje štartovné na inú osobu (osoba, na ktorú sa 

balík prepisuje, by sa mala zaregistrovať v registračnom systéme).  

 

6. Trasa  

▪ Trasa každého behu bude označená.  

▪ Cesty nebudú uzavreté a nebude zastavená automobilová doprava, takže na miestach, kde 

sa cesty križujú, alebo na úsekoch ciest, sa musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky.  

 

7. Pravidlá na trase  

Z dôvodu zmeny povahy podujatia (bez súťaže) je povolená pomoc tretích strán (podpora).  

 

8. Limity 

 

▪ Na trase všetkých pretekov existujú časové limity, ak dôjde k ich prekročeniu, výsledok 

daného účastníka nebude zahrnutý do konečného zoznamu;  

▪ Limity týkajúce sa jednotlivých trás:  

Hardy Rolling: 3 hodiny.  

Chyża Durbaszka: 5 hodín.  

Żwawe Wierchy: 8 hodín.  

Veľká prehyba: 9 hodín. 

Dziki Groń: 13 hodín.  

Niepokorny Mnich: 17 hodín.  

 

▪ Pri výbere času začiatku musí každý účastník vziať do úvahy skutočnosť, že cieľová čiara 

(časovanie) trvá každý deň do 20:00. Po uplynutí tejto doby nebude čas chodu meraný 

pomocou čipu, ale bude možné ho merať pomocou aplikácie alebo účastník môže poslať 

záznam svojho behu ako súbor * .gpx.  

 

9. Opustenie stopy  

Čakacia doba na dopravu mimo víkendov môže byť dlhšia ako v prípade behov Szczawnica 

uskutočnených v minulých rokoch. V technickom oznámení bude zverejnená mapa 

najdostupnejších miest, z ktorých je možné dopraviť účastníka do Szczawnice.  

 

10. Jednotlivá kancelária  

Kancelária jednotlivcov bude fungovať po celú dobu behov v Szczawnici. Podrobný 

harmonogram prác úradu uvedieme v technickom oznámení.  

 

11. Čoho sme sa vzdali?  



Vzhľadom na súčasnú situáciu sme sa vzdali časti konania podujatia, prednášok a stretnutí, 

oficiálneho ukončenia, expo zóny, ubytovania v telocvični a detských behov. Nebude tiež 

možnosť zhromaždenia v štartovacej a cieľovej zóne, čomu budeme venovať osobitnú 

pozornosť.  

 

12. COVID-19  

Účastníci budú povinní dodržiavať všetky obmedzenia, príkazy a zákazy týkajúce sa 

sociálneho dištancovania, týkajúce sa úst a nosa, dezinfekcie a ďalších platných v deň prijatia 

balíka a začiatku daného účastníka. Všetky podrobné obmedzenia a informácie zverejníme 

bližšie k dátumu udalosti. Ak sa obmedzenia uvoľnia, prispôsobíme sa novým predpokladom. 


