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…trzy wsie - Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna, Tylmanowa

…w samym sercu Gorców

…od Dunajca po Turbacz

…tam, gdzie piękno natury splata się z tradycją i kulturą

 

Witamy w gminie Ochotnica Dolna! 

           …gmina Ochotnica Dolna

GOSPODARZ 



Gorce Ultra-Trail WINTER®

- baza zawodów: Ochotnica Górna 

- w 2023 roku ponad 400 biegaczy

- 4 dystanse do wyboru: 

- ŚNIEŻNE WYZWANIE - 42 km

- LUBAŃ - 24 km

- ZIMNY WDŻAR - 34 km

- ZADYSZKA - 10 km

- KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

- bieg charytatywny dla dzieci: mini GUT Winter 

- GUT EXPO: wystawcy sportowi, sklepik GUT
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Gorce Ultra-Trail WINTER®

- localisation: Ochotnica Górna 

- in 2023: +400 runners 

- 4 distances to choose from: 

- ŚNIEŻNE WYZWANIE - 42 km

- LUBAŃ - 24 km

- ZIMNY WDŻAR - 34 km

- ZADYSZKA - 10 km

- TEAM CLASSIFICATION

- charity kids race: mini GUT Winter

- GUT EXPO: sport & GUT shop

...zimą zakochaj się w Gorcach             …fall in love with Gorce this winter

W SKRÓCIE / AT ONE GLANCE



DOJAZD DO OCHOTNICY GÓRNEJ 

🚘  autem, najlepiej zabierając innych biegaczy :)

🚆  pociągiem do Krakowa, a następnie:

- autobusem do Tylmanowej, a stamtąd via autostop; www.e-podroznik.pl 

- autobusem do Ochotnicy Górnej, info:

http://www.ochotnica.pl/pl/519/0/rozklad-jazdy.html
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HOW TO GET TO OCHOTNICA GÓRNA

🚘  by car

🚆  by train to Cracow and then:

- by bus to Tylmanowa, info: e-podroznik.pl

- by local bus to Ochotnica Górna:

Bus connection to Ochotnica Górna: 

http://www.ochotnica.pl/pl/519/0/rozklad-jazdy.html

 

LOGISTYKA PRZEDSTARTOWA / BEFORE THE START

Nocleg w gminie Ochotnica Dolna

Gmina Ochotnica Dolna, gospodarz wydarzenia, dysponuje bogatą 

ofertą noclegów agroturystycznych. Serdeczna gościnność i pyszna 

kuchnia ochotnickich Gospodyń sprawi, że będziecie tu chcieli wrócić, 

najpóźniej na letnie zmagania!

Baza noclegowa w Ochotnicy:

http://www.ochotnica.pl/mfiles/583/28/0/z/Gmina_Ochotnica-Mapa-

Baza-noclegowa.pdf

Accomodation in Ochotnica Dolna community

The Ochotnica Dolna commune, the host of the event, has a wide 

range of agritourism accommodations. Warm hospitality and 

delicious cuisine will make you want to come back here for the 

summer struggles at the latest!

Full accommodation offer in Ochotnica:

http://www.ochotnica.pl/mfiles/583/28/0/z/Gmina_Ochotnica-Mapa-Ba

za-noclegowa.pdf

http://www.e-podroznik.pl
http://www.ochotnica.pl/pl/519/0/rozklad-jazdy.html
http://www.ochotnica.pl/pl/519/0/rozklad-jazdy.html
http://www.ochotnica.pl/mfiles/583/28/0/z/Gmina_Ochotnica-Mapa-Baza-noclegowa.pdf
http://www.ochotnica.pl/mfiles/583/28/0/z/Gmina_Ochotnica-Mapa-Baza-noclegowa.pdf
http://www.ochotnica.pl/mfiles/583/28/0/z/Gmina_Ochotnica-Mapa-Baza-noclegowa.pdf
http://www.ochotnica.pl/mfiles/583/28/0/z/Gmina_Ochotnica-Mapa-Baza-noclegowa.pdf
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PARKINGI

Ze względu na dużą ilość śniegu i ograniczenie miejsc 

parkingowych zachęcamy do przyjścia do Biura Zawodów i 

na start pieszo lub zabrania się większą grupą. 

Dostępne będą:

● parkingi oznaczone na mapie

● parking przed szkołą poniżej kościoła
● parking dedykowany na polu naprzeciw startu, przy 

cmentarzu

UWAGA: parkowanie wzdłuż ulicy lub na prywatnych 

posesjach gospodarzy bez ich zgody grozi odholowaniem

→ Znajdziecie nas na mapie Google: 

   “GUT WINTER 2023 START/META”

…W OCHOTNICY GÓRNEJ/ ONCE YOU GET THERE…



PIĄTEK

18:00-22:00 Biuro Zawodów & GUT EXPO

20:00-20:30 odprawa techniczna, GOPR

SOBOTA

07:00 start WYZWANIE, 42 km i WDŻAR, 34 km

09:00 start LUBAŃ, 24 km

09:30 start ZADYSZKA, 10 km

13:00 start mini GUT, rocznik 2016 i młodsi (ok 150 m)

13:15 start mini GUT, rocznik 2015-2012 (ok 250 m)

13:30 start mini GUT, rocznik 2011-2008 (ok 500 m)

19:00 dekoracje wszystkich dystansów

Co gdzie czyli adresy:

Biuro, dekoracje: WOK Ochotnica Górna, os. Zawady 205b

Start/ meta: plac naprzeciwko Kościoła, Ochotnica Górna
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FRIDAY

18:00-22:00 Race Office & GUT EXPO

20:00-20:30 technical info., GOPR

SATURDAY

07:00 start WYZWANIE, 42 km & WDŻAR, 34 km

09:00 start LUBAŃ, 24 km

09:30 start ZADYSZKA, 10 km

13:00 start mini GUT, birth: 2016 and younger (ok 150 m)

13:15 start mini GUT, birth: 2015-2012 (ok 250 m)

13:30 start mini GUT, birth: 2011-2008 (ok 500 m)

19:00 decorations of all distances

Where:

Race Office, decorations: WOK Górna, os. Zawady 205b

Start/ meta: area in front of the church in O. Górna

 

PROGRAM / AGENDA  



BIURO ZAWODÓW 

PRZED ODBIOREM PAKIETÓW SPRAWDZAMY WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE! 

Przypominamy też o podpisaniu jedzenia zabieranego na trasę (żele, batony). 

Markery będą dostępne w biurze.

Odbiór pakietów wyłącznie osobiście, zabierz dokument ze zdjęciem

PIĄTEK

18.00-22.00 wszystkie dystanse, mini GUT Winter

SOBOTA

06.00 - 06.30 last call: WYZWANIE (42 km) i WDŻAR (34 km)

07.30 - 09.00 last call: LUBAŃ (24 km) & ZADYSZKA (10 km)

UWAGA: Po 9.00 zmiana lokalizacji, odbiór pakietów dzieci w strefie Start/Meta

11.00 - 12.30 odbiór pakietów mini GUT Winter

Adres Biura Zawodów

Wiejski Ośrodek Kultury, os. Zawady 205b, Ochotnica Górna 

Start/ Meta: plac naprzeciw Kościoła, Ochotnica Górna
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RACE OFFICE

THERE WILL BE AN OBLIGATORY EQUIPMENT CHECK BEFORE THE PICK 

UP OF THE RACE BIP! We also kindly remind you to sign your food with 

race number. Markers will be available at the race office.

Race number pick-up only in person, take ID with photo

FRIDAY

18.00-22.00  all distances,  mini GUT Winter

SATURDAY

06.00 - 06.30 WYZWANIE (42 km) i WDŻAR (34 km)

07.30 - 09.00 LUBAŃ & ZADYSZKA, last call

ATTENTION: after 9.00 the race office transfers to the Start/Meta area

11.00 - 12.30 BIP pickup for mini GUT Winter

Race Office Address 

Wiejski Ośrodek Kultury, os. Zawady 205b, Ochotnica Górna

Start/Meta area: place in front of the church in Ochotnica Górna

BIURO ZAWODÓW/  RACE OFFICE
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TRASY /  RACE
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TRASY /  RACE



POMIAR CZASU, LIMITY / TIME CHECK & LIMITS

POMIAR CZASU

- elektroniczne maty pomiarowe - zamocuj CHIP przy bucie!

- ręczny pomiar czasu na punktach

- lotny pomiar czasu na trasie

LIMITY CZASU

○ WYZWANIE (42 km): 11 godzin 

○ WDŻAR (34 km): 9 godzin 

○ LUBAŃ (24 km): 6 godzin 

○ DYSZKA (10 km): 2,5 godziny

LIMIT POŚREDNI

Ze względów bezpieczeństwa na dystansie WYZWANIE 42 km przewidziany 

jest limit pośredni na Lubaniu (ok 24 km), który wynosi 6 godzin i 30 minut. 

Limit pośredni obowiązuje NA WYJŚCIU z punktu kontrolnego. Po 

przekroczeniu limitu zawodnicy nie mogą kontynuować zawodów na swoim 

dystansie. Można jednak ukończyć dystans 34 km (WDŻAR).

Wyjście punktu po limicie czasu = DNF & na własną odpowiedzialność
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TIME CHECK

- electronic time chek - CHIP

- hand made time check

- additional time check on the route

TIME LIMITS

○ WYZWANIE (42 km): 11 h 

 ○ WDŻAR (34 km): 9 h

○ LUBAŃ (24 km): 6 h 

○ DYSZKA (10 km): 2,5 h

INTERMEDIATE TIME LIMIT

For the safety reasons on the 42km-race there is an additional time limit 

of 6h 30 min, set on PK LUBAN. Intermediate time limits counts at the 

LEAVING OF THE POINT. After the time limit the runners cannot 

continue 42 distance, however it is possible to finish the distance of 34 

km (WDŻAR).

Leaving the points after the time limit = DNF & on own responsibility

 



WYPOSAŻENIE / EQUIPMENT
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WARUNKI NA TRASIE

Znaczna część szlaków jest pokryta śniegiem, część tras 

jest oblodzona, a w dolnych partiach gór napotkacie błoto 

poślizgowe. Na piątek i sobotę przewidywane są opady. 

Osobom czującym się mniej pewnie w takich warunkach 

rekomendujemy z tego względu raczki i kije, a wszystkim 

dużą czujność :)

CONDITIONS ON THE TRAIL

In short - snow, ice, ice under water, some slush. New snow 

expected on Friday and Saturday. Gaiters and poles 

recommended.

… będzie wyzwanie = będzie satysfakcja…!

… it’ll be a challenge = it’ll be a satisfaction…!



Kary regulaminowe

Zawodnicy łamiący postanowienia regulaminu mogą być ukarani karami 

czasowymi, a w skrajnych przypadkach dyskwalifikacją. 

W szczególności określa się następujące zasady:

• skrócenie lub zmiana trasy: kara czasowa wg decyzji Dyrektora Biegu

• brak elementu wyposażenia obowiązkowego: 15 min za każdy element

• udokumentowane celowe śmiecenie na trasie przez zawodnika lub jego 

zespół techniczny: dyskwalifikacja

• udokumentowane agresywne zachowanie wobec innych zawodników 

lub wolontariuszy, odmowa dostosowania się do poleceń zespołu 

medycznego lub sędziowskiego: kara czasowa lub dyskwalifikacja

• start z numerem startowym innego zawodnika: dyskwalifikacja
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Penalties - race regulations

The runner breaking the race regulations might be punished with time 

penalties, and in special case with disqualification. 

In particular, the following rules are defined:

• shortcutting or modifying the road - time penalty acc. to Race Director 

• missing element of obligatory equipment: 15 min for each element

• documented deliberate littering on the route by the runner or his technical 

team: disqualification

• documented aggressive behavior towards other players or volunteers, 

refusal to comply with the instructions of the medical team or judges: time 

penalty or disqualification

• start with the starting number of another player: disqualification

KARY REGULAMINOWE / RACE REGULATIONS 



BEZPIECZNIE DO METY / SAFELY TO THE FINISH LINE

BEZPIECZEŃSTWO/ SAFETY

• Numer alarmowy GUT/ koordynator med: +48 665 290 141

• Grupa Podhalańska GOPR: 985

• Aplikacja RATUNEK 

Wpisz numer GUT i GOPR do telefonu, zainstaluj aplikację!

Save the GUT and GOPR number in your phone, install the application!

Decyzje zespołu medycznego co do kontynuacji biegu są ostateczne / 

The first-aid can take out a racer for medical security. 
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TRASA, OZNAKOWANIE / ROUTE MARKING

OZNACZENIE TRASY

Oznaczenia podstawowe

- taśmy biało czerwone

- strzałki na słupach

Oznaczenia dodatkowe:

- odblaski na taśmach 

- strzałki sprayem fluorescencyjnym na drodze

Ruch drogowy

W kilku miejscach trasa przecina drogi publiczne. Ruch nie jest 

wstrzymany, zawodnik ma obowiązek zachować należytą staranność, 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

• wszystkie dystanse: od startu do Studzionek, gdzie zaczyna się 

czerwony szlak PTTK

• WYZWANIE: przed PK Wdżar oraz przed i za PK Ochotnica Dolna
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ROUTE MARKING

Basic markings

- red-white bands

- arrows, places on wooden sticks

Additional markings

- reflective stickers on the bands 

- fluorescent arrows, marked with a spray on the road 

 Road traffic

At some point the race route crosses the public roads. The car traffic 

will not be suspended. It is a runner’s obligation to follow to the 

regular road traffic regulations. 

• all: from Start till Studzionki, where the red PTTK route starts 

• WYZWANIE: before PK Wdżar and before/after PK Ochotnica 

Dolna



TRASA & WYNIKI / TRAILS & RESULTS

MAPY I TRACKI/ MAPS & TRACKS
Do pobrania z Trace de Trail oraz Traseo/ To download:
TRASY GUT WINTER 2023

WYNIKI/ RESULTS
Wyniki LIVE, aktualizowane z kolejnych punktów trasy

https://tracedetrail.com/en/user/infos/18226


ZEJŚCIE Z TRASY/ DROP OUT

REZYGNACJA Z BIEGU

“Zawodnik rezygnujący z biegu zobowiązany jest niezwłocznie i w 

sposób skuteczny zawiadomić o tym Organizatora. W przypadku 

niepowiadomienia o rezygnacji podjęta będzie akcja poszukiwawcza, 

a jej kosztami może zostać obciążony zawodnik “

-> Zawodnik ma obowiązek dotrzeć do najbliższego punktu 

kontrolnego, przekazać informację o rezygnacji szefowi punktu i zdać 

tam CHIP 

-> osoby rezygnujące z trasy będą sukcesywnie zwożone na metę, w 

miarę dostępności transportu, najpóźniej przy zamknięciu punktu 

kontrolnego.*

*nie dotyczy PK Lubań
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DROP OUT

If you want to resign from the race, you need to reach the closest 

Check Point and effectively inform the Organizer. In case of neglection 

of this rules, we might activate a rescue action, and its costs might be 

you duty to pay.  

-> On the Check Point you shall give your CHIP to the Leader of the PK

-> Runner that withdraws from the race will have the transport back 

to the start point latest after closing the PK of his withdrawal.*

*not applicable PK Lubań 

 



NA PUNKTACH/ FOOD & DRINKS
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INFO TECHNICZNE/ TECHNICAL INFO

Depozyt (wszystkie dystanse); można oddać w godzinach pracy 

działania biura zawodów w BZ  lub  na linii startu

Przepak - WYZWANIE (42 km):

• pt: w biurze zawodów w pt 18.00-22.00

• sob: przy starcie 06.30-06.55

Odbiór depozytu/przepaku: na terenie Miasteczka, tuż za strefą 

START/META. 

Posiłek i gorąca herbata po biegu: META

Toalety: toalety dla biegaczy będą dostępne na terenie 

Miasteczka, tuż przy starcie

Prysznice na mecie: w potoku, dla morsów ;)

18

Deposit (all distances): you can leave it to our team during the 

race office hours or at the start line

Drop bags - WYZWANIE (42 km):

• Fri. at the race office: 18.00-22.00 

• Sat: at the start line: 06.30-06.55

Pick up of drop bags / deposit bags:   at the START/ FINISH 

zone.

Food & tea after the race: FINISH

Toilets: available at the start/meta area

Showers: only in the creek, for the toughest ones:)

 



DEKORACJE & BAL / DECORATIONS & PARTY 

DEKORACJE

O 19.00 w sobotę rozpoczniemy dekoracje w Wiejskim Ośrodku Kultury 

Ochotnica Górna. Na podium staną:

• zawodnicy z miejsc I-VI wszystkich dystansów K/M

• zawodnicy z miejsc I-III, K/M, dystans Którędy na Lubań, kat. 

Mieszkaniec gmina Ochotnica Dolna

• zawodnicy z klasyfikacji drużyn z miejsc I-III

Na zwycięzców czekają pamiątkowe statuetki oraz nagrody i upominki od 

Partnerów wydarzenia.

Koncert w Restauracji OCH

W sobotni wieczór, 25 lutego, w Restauracji OCH odbędzie się koncert 

trzech wyjątkowych wykonawców: ParaNoise, Nie Tym Tonem oraz 

Pink-Floyd.PL. Jeśli macie ochotę ten dzień zakończyć relaksem przy 

doborowej muzyce, zapraszamy! 

Start godz. 20:00, wstęp wolny:) 

Jeśli chcesz zarezerwować stolik, zadzwoń: 📞 604 588 697, 696 566 260
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DECORATION CEREMONY

At 19.00 on Saturday will take place the decorations in the Village 

Culture Center Ochotnica Górna. On the podium there will be:

• I-VI K/M of all distances

• I-III, K/M, Którędy na Lubań, cat. Commune Ochotnica Dolna

• I-III in the team classification 

The winners will receive commemorative statuettes, prizes and gifts 

from GUT-Partners.

Concert at OCH Restaurant

In the evening on 25th February at OCH Restaurant there will be a concert 

of three special performers: ParaNoise, Nie Tym Tonem and Pink-Floyd.PL. 

If You want to end this day with relaxation with a unique music, we invite 

You!

Start at 20 PM, free entrance:)

If You want to reserve the table, call: 📞 604 588 697, 696 566 260

https://www.facebook.com/paranoisethc
https://www.facebook.com/tonietymtonem
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089928440513
https://www.facebook.com/paranoisethc
https://www.facebook.com/tonietymtonem
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089928440513
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CzorsztynSki to doskonale wyposażony, nowoczesny ośrodek narciarski 

niedaleko Ochotnicy, na górze Wdżar. Firma Czorsztyn-ski powstała w 1999 roku 

i od tego czasu ciągle się rozwija i wzbogaca swoje atrakcje turystyczne i 

rekreacyjne. Dzięki wspaniałej lokalizacji powstał kompleks funkcjonujący 

zarówno w zimie jak i w lecie. 

CzorsztynSki jest fundatorem upominków dla zwycięzców GUT Winter w postaci 

voucherów na wejście na stok oraz noclegi w swoim ośrodku. Na terenie 

ośrodka będzie zlokalizowany punkt odżywczy dla dystansów 34 km i 42 km. 

Serdecznie dziękujemy za udostępnienie przestrzeni dla biegaczy! 

Gorce Ultra-Trail® 2023
PARTNERZY I SPONSORZY

EKOPROMET zajmuje się produkcją kontenerów dla firm w całej Polsce i 

Europie. Ich produkty można spotkać m. in. na Madagaskarze, w Azerbejdżanie, 

Kazachstanie, Rosji, Ukrainie, Skandynawii oraz w zdecydowanej większości 

państw Unii Europejskiej. 

EKOPROMET przekaże nagrodę finansową w wysokości 1000 zł dla najszybszej 

biegaczki na koronnym dystansie 42 km - Śnieżne Wyzwanie.
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Gorce Ultra-Trail® 2023
PARTNERZY I SPONSORZY

OCH to restauracja położona w samym sercu Gorców. Charakteryzuje się 

wyjątkowym i oryginalnym wystrojem, a jej wnętrze wypełnione jest 

pięknymi zdjęciami autorstwa nagrodzonego fotografa Bartłomieja 

Jureckiego (artysty z Podhala) przedstawiającymi dania tradycyjne, 

regionalne, kuchni polskiej i nie tylko. W Restauracji OCH każdy znajdzie dla 

siebie coś wyjątkowego - także miłośnik slow foodu oraz weganin.

W tym roku pracownicy Restauracji OCH przygotują dla biegaczy posiłek 

regeneracyjny w PK Ochotnica oraz na mecie.

Browar Podgórz to niewielki rzemieślniczy browar założony przez 

doświadczonego piwowara domowego Łukasza Jajecznicę. 

Browar Podgórz przygotował dla wszystkich biegaczy w pakietach startowych 

piwo swojej produkcji. 
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GUT WINTER - EXPO

W biurze zawodów i podczas całego wydarzenia będziecie mogli 

skorzystać z GUT WINTER EXPO. Z ofertą będzie na Was czekać  

stoisko FullLife.eu.

Dla sympatyków Gorce Ultra-Trail przygotowaliśmy również ofertę z 

pamiątkowych gadżetów z logo biegu. Kubeczki, koszulki, 

rękawiczki, czapki… - zabierz kawałeczek GUT do domu :)

UWAGA: produkty zakupione online do odbioru w sklepiku GUT

https://fulllife.eu/
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Zdążyć z pomocą - Daria Biel

W czasie działania Biura Zawodów w WOK będzie z nami mama 

Darii, Monika, z ciastami i ciastkami.  Jeśli chcecie się tak objadać 

jak na załączonym obrazku😉, zabierzcie ze sobą "drobne i grube" 

do puszki dla Darii- ciacho za pomaganie! 💛

Będzie można zjeść coś pysznego, a zebrane środki zostaną 

wykorzystane na rzecz rehabilitacji Darii🥰



Gorce Ultra-Trail® WINTER 2023 - PARTNERZY



DO ZOBACZENIA W GORCACH!
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