
 IX Skiturowy Memoriał im. Edwarda Hudziaka 

REGULAMIN ZAWODÓW  

Termin zawodów: 28 stycznia 2023 r.  
Miejsce zawodów: Markowe Szczawiny - Babiogórski Park Narodowy 
Organizator: Schronisko Górskie PTTK Markowe Szczawiny  
Partnerzy: Sekcja Babiogórska GOPR, Babiogórski Park Narodowy  
Biuro zawodów: Schronisko Górskie PTTK Markowe Szczawiny  
Dyrektor zawodów: Izabela Hudziak  

Cel imprezy: 
popularyzacja narciarstwa skiturowego, promocja regionu Babiej Góry, upamiętnienie 
Edwarda Hudziaka 

Program zawodów:  
 Piątek 27.01.2023:  
 18.00-21.00 otwarcie biura zawodów, zakwaterowanie uczestników  

 Sobota 28.01.2023: 
 8.00 otwarcie biura zawodów, zapisy, rozdanie pakietów startowych.  
 Numery startowe do zwrotu po zawodach (są również talonem na posiłek).  
 9.20 zamknięcie listy startowej  
 9.45 odprawa: przedstawienie trasy zawodów (profil i mapa, punkty kontrolne), 
 nakreślenie warunków uczestnictwa i przepisów postępowania na ternie BGPN  
 10.30 START 
 12.30 - 16.00 poczęstunek po zawodach  
 14.00 odwołanie zawodników z trasy  
 14.45 zakończenie zawodów  
 15.00/16.00 ogłoszenie wyników, losowanie i wręczenie nagród, podziękowanie 
sponsorom, 
 ok. 18 wieczorna integracja połączona z licytacją WOŚP 

Parametry trasy: 
 Długość trasy to ok.18 km. 
 W związku z ustaleniami z BGPN oraz zmieniającymi się warunkami śniegowymi   
 ostateczna trasa zostanie podana na kilka dni przed zawodami. 
 Meta i Start: Schronisko PTTK Markowe Szczawiny. 
 Prawdopodobny przebieg: Markowe Szczawiny - Przełęcz Brona - Babia Góra -       
      Krowiarki - Markowe Szczawiny - Zawoja Markowa - Markowe Szczawiny 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany trasy Memoriału (ze względu na panujące 
warunki śniegowe)  



Zgłoszenia:  
 Formularz internetowy dostępny jest na stronie www.bgtimesport.pl/zawody 
 W razie problemów prosimy o kontakt e-mail: markowe.szczawiny@op.pl do 27.01.,  
 po tym terminie zgłoszenia możliwe są w biurze zawodów.  

Kontakt:  
Schronisko Markowe Szczawiny, 33 8775-105, 604527417, markowe.szczawiny@op.pl  

Wpisowe:  
 - 150 zł (wpłata przez system płatności w formularzu zgłoszeń) 
 lub  

- 170 zł (w biurze zawodów)  

Dla ratowników GOPR, TOPR, pracowników BGPN, wpisowe wynosi:  
 - 75 zł (wpłata przez system płatności w formularzu zgłoszeń) 
 lub  

- 95 zł (w biurze zawodów)  

Wpisowe nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania wpisowego maksymalnie do 
dnia 26.01.2023 (kontakt: markowe.szczawiny@op.pl) 

 Po dokonaniu zapisu przez formularz internetowy zawodnicy mają maksymalnie  
3 dni na dokonanie wpłaty wpisowego. Po upływie tego czasu nieopłaceni zawodnicy 
zostaną usunięci z listy.  

Cena wpisowego zawiera:  
 Pakiet startowy; opłata za zawodnika do Babiogórskiego Parku Narodowego 
zawierająca bilet wstępu (40zł), posiłek regeneracyjny po zawodach; gadżety pamiątkowe; 
udział w ceremonii dekoracji, w trakcie której odbędzie się losowanie nagród od sponsorów i 
schroniska; ubezpieczenie zawodników na trasie NNW (do 100 000); możliwość 
zostawienia depozytu na starcie (Schronisko Markowe Szczawiny); zabezpieczenie trasy 
Memoriału przez ratowników GOPR; pomiar czasu. 

Cena wpisowego nie zawiera noclegów: 
- nocleg piątek/sobota lub/i sobota/niedziela 60zł/os./noc (pokoje wieloosobowe, mniejsze 

pokoje za dopłatą) 

Miejsca w pokojach przydzielane są odgórnie (decyduje kolejność zapisów). Z powodu 
wykorzystania miejsc na łóżkach organizator zastrzega sobie prawo przydzielenia noclegu na 
materacach w niższej cenie. 

W celu rezerwacji noclegów prosimy o kontakt: 
 markowe.szczawin@op.pl, 338775105 oraz 604527417. 
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Ze względów organizacyjnych prosimy o dokonywanie internetowej wpłaty zadatku za 
noclegi do dnia 27.01.23 
Z powodu dużej liczby osób startujących w okresie Memoriału noclegi przydzielane będą w 
pierwszej kolejności zawodnikom. 

Numer konta:  
Schronisko Górskie PTTK Markowe Szczawiny s.c.  
34-222 Zawoja  
Bank Spółdzielczy Jordanów: 30 8799 0001 0017 0106 4972 0001  
W tytule przelewów potwierdzających zgłoszenie proszę wpisywać swoje nazwisko z 
dopiskiem Memoriał.  
Jeśli dokonują Państwo również w tym samym przelewie opłaty za nocleg prosimy o 
adnotację w które dni i ile osób.  
Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach (nie zjawienia się 
zawodnika na starcie itp.) oraz zamianie na innego zawodnika.  

Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.  
Pakiet startowy może zostać odebrany przez osobę towarzyszącą po okazaniu imiennego 
upoważnienia tylko w czasie trwania otwarcia biura zawodów. Nie wysyłamy pakietów 
startowych po zakończeniu Memoriału.  
Warunkiem otrzymania nagrody (z losowania lub dekoracji) jest jej osobisty odbiór. 

Warunki uczestnictwa w IX Skiturowym Memoriale im. Edwarda Hudziaka:  

 W IX Skiturowym Memoriale im. Edwarda Hudziaka może zabrać udział każdy, który 
spełni podstawowe wymogi zawarte w regulaminie.  
Należą do nich:  
- Wypełnienie formularza internetowego i zaznaczenie oświadczenia o starcie w Memoriale 
na własną odpowiedzialność (podpisanie potwierdzenia o starcie na własną 
odpowiedzialność w biurze zawodów)  
- w przypadku osób niepełnoletnich udział w zawodach możliwy jest za zgodą rodziców lub 
prawnych opiekunów  
-spełnienie podstawowych wymogów sprzętowych.  

 Wszyscy uczestnicy Memoriału są zobowiązaniu do udzielenia niezbędnej pomocy w 
trakcie zawodów osobie tego wymagającej. Nie udzielenie pomocy oznacza dyskwalifikację 
zawodnika.  
Zawodnicy schodzący z wyznaczonej trasy będą dyskwalifikowani. Numery startowe muszą 
być w czasie biegu widoczne i przypięte do koszulki na klatce piersiowej. Numery te są 
jednocześnie talonem na posiłek.  

Podstawowe wymagania sprzętowe:  



 - narty skiturowe (metalowe krawędzie, szerokości m.in. 60 mm pod butem, długość  
  m.in. 160cm dla mężczyzn i m.in. 150 dla kobiet i dzieci, wiązania    
  przystosowane do  podejść (typu DYNAFIT lub tradycyjne skiturowe z   
  unoszonym tyłem)  
 - buty skiturowe (ponad kostkę, przystosowane do poruszania się na skiturach,   
  podeszwa typu VIBRAM lub podobna)  
 - foki  
 - kijki  
 - kask (narciarski, wspinaczkowy lub rowerowy)  
 - plecak z możliwością mocowania nart  
 - rękawiczki  
 - odpowiednia odzież przystosowana do warunków zawodów (długie spodnie, górna  
  warstwa z długimi rękawami bądź kombinezon)  
 - czapka bądź chusta, opaska  
 - czołówka  
 - opcjonalnie gogle lub okulary  
 - zalecany również detektor lawinowy i folia NRC  

Klasyfikacja zawodników:  
Zawodnicy klasyfikowani są w charakterze OPEN z podziałem na kategorię kobiet i 
mężczyzn.  
Dodatkowo wprowadzamy klasyfikację dla ratowników (GOPR, TOPR, WOPR i 
zagraniczne służby ratownicze), która w klasyfikacji pucharowej będzie nagradzana na 
koniec sezonu przez Fundację GOPR. 
Warunkiem ukończenia zawodów jest przejście całej trasy.  

System nagradzania:  
3 pierwsze miejsca w obu kategoriach (kobiety i mężczyźni) nagradzane są przez sponsorów 
(na podstawie pomiaru czasowego),  
pozostałe nagrody losowane będą pośród reszty zawodników


