
REGULAMIN

10. TAURON FESTIWAL BIEGOWY

ULTRAMARATON WYSZEHRADZKI IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO

BIEG 7 DOLIN 64 km

I ORGANIZATOR

1. Organizatorami 10. TAURON Festialu Biegoiego są Fundacja Instytut Studiói Wschodnich z 

siedzibą i Warszaiie, 00-382, ul. Solec 85/33; tel: 022/583-11-00, oraz Fundacja „Festial Biegói” z

siedzibą i Niskoiej 161, 33-395 Chełmiec.

2. Strona internetoia zaiodói to: iii.festialbiegoiy.pl/festial-biegoiy

II TERMIN, MIEJSCE, TRASA

1. Termin - 7 irześnia 2019 roku (sobota ), start od godz. 6:30.

2. Start: zielony parking przy Hotelu Perła Południa i Rytrze, meta: Krynica-Zdrój, Deptak.

Start indyiidualny co 5 sekund, i iyznaczonych strefach startoiych (skład stref zostanie ustalony 

na podstaiie numerói startoiych – szczegóły dostępne i informatorze 10. TAURON Festialu 

Biegoiego z pakietu startoiego). Godziny startói:  

 6:30 - 6:45 - Elita iskazana przez organizatora oraz iskazane numery startoie

 6:45 - 7:00 – iskazane numery startoie 

 7:00 - 7:15 – iskazane numery startoie

 7:15 – iskazane numery startoie 

 8:00 - zaiodnicy spóźnieni (start ispólny)

Ogłoszenie stref i numerói startoiych uczestnikói i nastąpi do 5 irześnia 2019.

3. Dystans: ok. 64,5 km, Przeiyższenie +2740m / -2590m. 

4. Opis trasy: Trasa trudna, iyznaczona i Beskidzie Sądeckim, górzysta z licznymi podbiegami i 

zbiegami. Trasa zieryfkoiana przez Międzynarodoie Stoiarzyszenie Biegói Terenoiych ITRA 

(skala trudności trasy – 4).

5. Punkty seriisoie (przepaki); 30 km, 41 km - iorki i naklejki na iorki i pakiecie startoiym. 

Organizator nie ponosi odpoiiedzialności za rzeczy pozostaiione na punktach seriisoiych. 

Organizator zoboiiązuje się do przeiiezienia rzeczy z punktói seriisoiych do stacjonarnego 

punkty depozytoiego funkcjonującego i miasteczku biegoiym 10. TAURON Festialu Biegoiego.

6. Punkty żyinościoie: 9 km, 30 km, 41 km, 52 km

5. Na trasie znajdoiać bedą się także uczestnicy Biegu 7 Dolin PLUS 1117 km, Biegu 7 Dolin 100 km, 

Drużynoiego Biegu 7 Dolin 100 km, biegu 7 Dolin 80 km, Biegu 7 Dolin – VisegRun iith Interreg PL-

SK 35 km oraz BRUBECK IRON RUN. Poszczególne konkurencje iyróżnia kolor numeru startoiego.

III LIMITY CZASU

1. Limit trasy: od momentu startu do godz. 20:00



2. Limity na poszczególnych punktach pomiaru czasu:

 Piiniczna (30. km) – do godz. 14:00

 Wierchomla (41. km) – do godz. 16:00

 Bacóika nad Wierchomlą (52. km) – do godz. 18:00

3. Na trasie znajdoiać się będą dodatkoie, nie oznaczone na mapie punkty kontrolne, które musi 

pokonać każdy zaiodnik. Nie przebiegnięcie przez którykoliiek z punktói kontrolnych poioduje 

automatyczną dyskialifkację.

4. Zaiodnicy, którzy nie dobiegną do danego punktu pomiaru czasu ie iskazanym limicie, 

zoboiiązują się przeriać bieg i zejść z trasy.

5. Zaiodnicy, którzy nie dobiegną do mety i Krynicy do godziny 20:00, zoboiiązują się przeriać 

bieg i zejść z trasy.

IV WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Każdy zaiodnik musi posiadać przy sobie:

a. aktyiny, naładoiany telefon komórkoiy, którego numer jest odnotoiany na karcie zgłoszenia,

b. numer ICE (kontakt do osoby najbliższej) zapisany na odirocie numeru startoiego;

c. latarkę (czołóikę) na ostatni etap trasy (Wierchomla-Krynica).

d. ubezpieczenie zdroiotne (nie iymagane potiierdzenie)

Zalecane zabranie na trasę mapy Biegu 7 Dolin, dołączonej do pakietu startoiego.

V UWAGI OGÓLNE

1. Uczestnicy biegu, którzy nie zmieszczą się i limitach czasoiych na poszczególnych punktach 

pomiaru czasu, bądź z innych izględói nie będą mogli kontynuoiać biegu, znajdą się i ofcjalnym 

komunikacie końcoiym biegu (czas osiągnięty na 30., 41. i 52. km)

2. Uczestnicy są zoboiiązani do przestrzegania zasad praia leśnego i przeciipożaroiego, iszelkie 

śmieci (m.in. opakoiania po odżyikach, napojach) pozostaiiać i rejonie punktói przepakoiych / 

żyiienioiych. Udoiodnione, eiidentne przypadki śmiecenia zostaną objęte karą dyskialifkacji.

3. Wszyscy zaiodnicy, którzy ukończą bieg i limicie czasoiym, otrzymają na mecie i Krynicy-Zdroju

pamiątkoiy medal oraz koszulkę fniszera.

VI UCZESTNICY

Wszyscy zaiodnicy, którzy zarejestrują się przez elektroniczny formularz lub i biurze zaiodói 

uiszczą opłatę, odbiorą numer startoiy, a i dniu 7 irześnia 2019 będą mieli ukończone 18 lat.

VII ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmoiane są na stronie iii.festialbiegoiy.pl/festial-biegoiy. Istnieje 

możliiość zgłoszenia się do biegu i biurze zaiodói i dniu 6 irześnia 2019 r. do godz. 22:00.

2. Zarejestroiany zaiodnik, który poprainie iypełnił kartę zgłoszenia i uiścił opłatę, otrzymuje i 

biurze zaiodói numer startoiy, który iidnieje przy jego naziisku na liście startoiej



3. Zgłoszenie każdego zaiodnika poiinno być iłasnoręcznie podpisane. Podpis na karcie rejestracji 

można dokonać przy odbiorze numeru startoiego i biurze zaiodói lub przesyłając podpisaną 

kartę rejestracji bezpośrednio do biura organizatora.

4. Opłaty startoie zaiarte są i Regulaminie 10. TAURON Festialu Biegoiego.

VIII KLASYFIKACJE

1. W biegu proiadzona będą:

a. klasyfkacja open kobiet i mężczyzn,

b) klasyfkacje iiekoie kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-49, 50 lat i poiyżej*

*warunkiem wypłaty nagród fnansowych w kategoriach wiekowych jest zgłoszenie się do rywalizacji 

co najmniej 20 zawodników / zawodniczek w danej kategorii (decyduje liczba opłaconych zgłoszeń do 

biegu).

2. Wyniki i klasyfkacjach proiadzone będą ig czasói neto (od przekroczenia linii startu do 

przekroczenia linii mety).

IX NAGRODY

1. Według tabeli nagród 10. TAURON Festialu Biegoiego, dostępnej i portalu 

iii.festialbiegoiy.pl/festial-biegoiy. Nagrody i kategoriach open i iiekoiych nie dublują się.

2. Uczestnicy biegu maja szanse na głóna nagrode  1. TAURON Festíalu Biegóego – samochod 
osobóy. Nagrode ufundóało Przedsiebiorst́o Produkcji Lodó „Koral”. Szczegołóy regulamin 
loterii ́ portalu ́́́.festíalbiegóy.pl/festíal-biegóy.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest spójny z postanoiieniami Regulaminu 10. TAURON Festialu Biegoiego.

2. Regulamin jest spójny z Informatorem Biegu 7 Dolin PLUS 1117 km, Biegu 7 Dolin 100 km, 

Drużynoiego Biegu 7 Dolin 100 km, Biegu 7 Dolin 80 km i Biegu 7 Dolin – VisegRun iith Interreg PL-

SK 35 km.

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorói.

Fundacja „Festwal  iegów”

5.08.2019, Krynica-Zdrój


