
Zasady obowiązujące podczas Biegów w Szczawnicy 2021 

1. Format wydarzenia 

Biegi w Szczawnicy odbędą się w dniach 23.04.-2.05.2021 w formie biegu 

indywidualnego. Każdy uczestnik będzie mógł wybrać dzień oraz godzinę rozpoczęcia 

biegu i w wybranym przez siebie momencie pojawić się na starcie z numerem 

startowym oraz chipem.  

 

▪ Aby skorzystać z przygotowanego przez nas wsparcia, punktów żywieniowych 

czy zabezpieczenia medycznego należy dostosować swój start do założeń 

prezentowanych w punkcie 3. 

 

▪ Można również wziąć udział w biegu poza przyjętym przez nas 

harmonogramem, a do pomiaru czasu wykorzystać specjalną aplikację, którą 

udostępnimy lub po zakończonym biegu przesłać zapis trasy w pliku *.gpx. 

Należy jednak pamiętać, że punkty żywieniowe będą miały szczegółowy 

harmonogram działania dopasowany do dni i godzin startów umieszczonych w 

pkt 3. 

 

2. Lokalizacje startów oraz mety 

Ze względów logistycznych nastąpią niewielkie przesunięcia lokalizacji startu dystansu 

Chyża Durbaszka oraz głównej strefy startu/mety w Szczawnicy, co wpłynie 

nieznacznie na ogólny dystans tras Hardy Rolling oraz Chyża Durbaszka. 

 

3. Szczegóły dotyczące poszczególnych dystansów 

 

▪ Hardy Rolling 

Dystans: 11,9 km 

Termin: 23.04. – 2.05.2021 

Godziny startu: elektroniczny pomiar czasu działa od 7:00 do 12:00 

Miejsce startu: Jaworki, parking pod Durbaszką 

Limit: 3 godziny 

Dojazd na start: busy będą dostępne wyłącznie w soboty i niedziele o pełnych 

godzinach: 8:00, 9:00, 10:00. Szczegóły będą dostępne w komunikacie 

technicznym. 

▪ Chyża Durbaszka 

Dystans: 21,8 km 

Termin: 23.04. – 2.05.2021 

Godziny startu: elektroniczny pomiar czasu działa od 7:00 do 12:00 

Miejsce startu: Jaworki, parking pod Durbaszką  

Limit: 5 godzin 

Dojazd na start: busy będą dostępne wyłącznie w soboty i niedziele o pełnych 



godzinach: 8:00, 9:00, 10:00. Szczegóły będą dostępne w komunikacie 

technicznym. 

▪ Żwawe Wierchy 

Dystans: 32,4 km 

Termin: 23.04. – 2.05.2021 

Godziny startu: w dowolnym momencie od godziny 7:00 do 20:00, należy 

jednak pamiętać o limicie czasu (meta zamyka się o 20:00) oraz o 

harmonogramie punktów żywieniowych i zabezpieczenia (szczegóły w 

komunikacie technicznym). 

Miejsce startu i mety: Szczawnica  

Limit: 8 godzin 

▪ Wielka Prehyba 

 

Dystans: 43,3 km 

Termin: 23.04. – 2.05.2021 

Godziny startu: w dowolnym momencie od godziny 7:00 do 20:00, należy 

jednak pamiętać o limicie czasu (meta zamyka się o 20:00) oraz o 

harmonogramie punktów żywieniowych i zabezpieczenia (szczegóły w 

komunikacie technicznym). 

Miejsce startu i mety: Szczawnica  

Limit: 9 godzin 

 

▪ Dziki Groń 

 

Dystans: 64 km 

Termin: MOŻLIWOŚĆ STARTU TYLKO W SOBOTY 24.04. oraz 1.05.2021 

Godziny startu: w dowolnym momencie od godziny 3:00 do 20:00, należy 

jednak pamiętać o limicie czasu (meta zamyka się o 20:00) oraz o 

harmonogramie punktów żywieniowych i zabezpieczenia (szczegóły w 

komunikacie technicznym). 

Miejsce startu i mety: Szczawnica  

Limit: 13 godzin 

 

▪ Niepokorny Mnich 

 

Dystans: 97 km 

Termin: MOŻLIWOŚĆ STARTU TYLKO W SOBOTY 24.04. oraz 1.05.2021 

Godziny startu: w dowolnym momencie od godziny 3:00 do 20:00, należy 

jednak pamiętać o limicie czasu (meta zamyka się o 20:00) oraz o 

harmonogramie punktów żywieniowych i zabezpieczenia (szczegóły w 

komunikacie technicznym). 



Miejsce startu i mety: Szczawnica  

Limit: 17 godzin 

Wersja trasy: tylko po stronie polskiej, przez Lubań 

Przepak: Rzeczy na przepak należy zdeponować do godziny 22:00 dzień przed 

planowanym startem, czyli w piątek 23.04. lub piątek 30.04.2021 

 

Obowiązują standardowe limity czasu ze względu na zaliczenie biegów do punktacji ITRA, 

Ultra Cup Poland czy Korony Ultramaratonów Polskich. 

 

4. Świadczenia 

W ramach pakietów zapewniamy: 
 

▪ ubezpieczenie NNW; 

▪ punkty żywieniowe nie będą znacząco różnić się od poprzednich edycji, 
przewidujemy, że będzie dostępna woda, izotonik, herbata, Coca-Cola, banany, 
pomarańcze, ciepłe zupy (Obidza, Przehyba) i inne przekąski, z tym, że ze względów 
epidemicznych serwowane inaczej niż zwykle (szczegóły w komunikacie 
technicznym); 

▪ bon na posiłek wydawany na wynos po biegu; 

▪ numer startowy z chipem;  

▪ mapę z trasą biegu; 

▪ informator zawierający najważniejsze informacje dotyczące biegu indywidualnego; 

▪ worek 30 l na depozyt na metę; 

▪ worek 30 l na przepak w przypadku Niepokornego Mnicha; w związku ze zmianą trasy 
depozyt transportujemy na punkt w Rytrze (53,8 km); 

▪ elektroniczny pomiar czasu; pomiar czasu wyłącznie na starcie i mecie, bez punktów 
pośrednich; 

▪ pamiątkowe medale dla osób, które ukończą bieg; 

▪ zabezpieczenie medyczne i GOPR; 

▪ w przypadku trasy Chyża Durbaszka i Hardy Rolling transport na start biegu 
indywidualnego (ze Szczawnicy do Jaworek); dostępny wyłącznie w soboty i niedziele 
o pełnych godzinach: 8:00, 9:00, 10:00; 

▪ oznaczenie trasy. 

 

5. Zwrot opłaty startowej i/lub przekazanie pakietu 
 

▪ Rezygnacja po 21 marca 2021 lub niewykorzystanie pakietu na bieg indywidualny nie 
uprawnia do zwrotu wpisowego; 



▪ Do 10 kwietnia 2021 uczestnik może przekazać swoje wpisowe na rzecz innej osoby 
(osoba, na którą przepisywany jest pakiet powinna zarejestrować się w systemie 
zapisów). 

 
6. Trasa 

 
▪ Trasa każdego biegu będzie oznaczona. 
▪ Drogi nie będą zamykane, a ruch samochodowy nie będzie wstrzymywany, więc w 

miejscach przekraczania dróg lub na odcinkach drogowych uczestników obowiązuje 
przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym. 
 

7. Zasady obowiązujące na trasie 

Ze względu na zmianę charakteru wydarzenia (brak rywalizacji) pomoc osób trzecich 

(suport) jest dopuszczona. 

 

8. Limity czasowe 

▪ Na trasie wszystkich biegów wyznaczone są limity czasu, których przekroczenie 
będzie skutkować brakiem umieszczenia rezultatu danego uczestnika w końcowym 
zestawieniu; 

▪ Limity na pokonanie poszczególnych tras: 
 Hardy Rolling: 3 godziny. 
 Chyża Durbaszka: 5 godzin. 
 Żwawe Wierchy: 8 godzin. 

Wielka Prehyba: 9 godzin. 
 Dziki Groń: 13 godzin. 
 Niepokorny Mnich: 17 godzin. 
 

▪ Wybierając godzinę startu, każdy uczestnik musi wziąć pod uwagę fakt, że meta 
(pomiar czasu) działa każdego dnia do godziny 20:00. Po tej godzinie czas biegu nie 
zostanie zmierzony za pomocą chipa, ale może zostać zmierzony za pomocą aplikacji 
lub uczestnik może przesłać zapis swojego biegu w pliku *.gpx. 
 

9. Zejście z trasy 

Czas oczekiwania na transport poza weekendami może być dłuższy niż w przypadku 

Biegów w Szczawnicy rozgrywanych w latach wcześniejszych. W komunikacie 

technicznym zostanie opublikowana mapa najłatwiej dostępnych lokalizacji, z których 

uczestnik może zostać przetransportowany do Szczawnicy. 

 
10. Biuro Biegu Indywidualnego 

Przez cały czas trwania Biegów w Szczawnicy będzie działało biuro biegu 

indywidualnego. Szczegółowy harmonogram pracy biura przedstawimy w 

komunikacie technicznym. 

 

11. Z czego zrezygnowaliśmy? 
W związku z obecną sytuacją zrezygnowaliśmy z części oprawy eventowej, prelekcji i 
spotkań, oficjalnego zakończenia, strefy expo, noclegu na sali gimnastycznej oraz 



biegów dzieci. Nie będzie również możliwości gromadzenia się w strefie startu i 
strefie mety, na co będziemy zwracali szczególną uwagę. 
 

12. COVID-19 
Uczestnicy będą zobowiązani do przestrzegania wszelkich obostrzeń, nakazów i 
zakazów związanych z dystansem społecznym, zasłanianiem ust i nosa, dezynfekcji i 
innych aktualnych na dzień odbioru pakietu i startu danego uczestnika. Wszelkie 
szczegółowe obostrzenia i informacje będą przez nas publikowane bliżej terminu 
wydarzenia. Jeżeli obostrzenia będą luzowane, to będziemy się dostosowywać do 
nowych założeń. 
 

 


