
REGULAMIN

10. TAURON FESTIWAL BIEGOWY

BIEG NA JAWORZYNĘ

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem 10. TAURON Festiaal  iegoiego jest Flndacja Instytlt Stldiói Wschodnich z 

siedzibą i Warszaiie, 00-382, la. Soaec 85/33; tea: 022/583-11-00, fax:022/583-11-50 i Flndacja  

„Festiaa  iegói” z siedzibą: i Nisooiej 161, 33-395 Chełmiec

2. Strona internetoia zaiodói to: iii.festiaabiegoiy.pa/festiaa-biegoiy

II TERMIN I MIEJSCE

1. Termin: 8 irześnia 2019 r., start - godz. 12:00.

2. Dystans : oo. 2,6 om, przeiyższenie +480m

3. Start: Doana stacja ooaejoi gondoaoiej

4. Meta: górna stacja ooaejoi gondoaoiej

5. Opis trasy: Trasa proiadzi nartostradą masyil Jaiorzyny Krynicoiej (1114m n.p.m.). Trasa 

aapejsoa – cały czas pod górę. 

III UCZESTNICY

Wszyscy zaiodnicy, otórzy zarejestrlją się przez eaeotroniczny formlaarz alb i bilrze  zaiodói, 

liszczą opłatę, odbiorą nlmer startoiy a i dnil 8 irześnia 2019 r. będą mieai loończone 18 aat. 

IV ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmoiane są na stronie iii.festiaabiegoiy.pa/festiaa-biegoiy. Istnieje 

możaiiość zgłoszenia się do biegói Festiaal bezpośrednio i  ilrze Zaiodói 10. TAURON 

Festiaal  iegoiego i dniach 6-8 irześnia 2019 r. 

2. Zarejestroiany zaiodnio, otóry poprainie iypełnił oartę zgłoszenia i liścił opłatę, otrzymlje i 

bilrze zaiodói nlmer startoiy, otóry iidnieje przy jego naziisol na aiście startoiej 

3. Zgłoszenie oażdego zaiodnioa poiinno być iłasnoręcznie podpisane. Podpis na oarcie rejestracji 

można dooonać przy odbiorze nlmerl startoiego i bilrze zaiodói alb przesyłając podpisaną  

oartę rejestracji bezpośrednio do bilra organizatora.

4. Opłaty startoie zaiarte są i Reglaaminie 10. TAURON Festiaal  iegoiego.

V KLASYFIKACJE 

1. Proiadzona będzie oaasyfoacja open oobiet i mężczyzn.

2. Kaasyfoacja ig czasl brlto (od iystrzałl startera do przeoroczenia ainii mety).

VI NAGRODY 

1. Ziycięzcy i oaasyfoacji generaanej otrzymlją nagrody iedłlg tabeai nagród 10. TAURON Festiaal

 iegoiego, dostępnej na stronie iii.festiaabiegoiy.pa/festiaa-biegoiy.

2. Zaiodnicy, otórzy dotrą do mety biegl otrzymają medaae pamiątooie.



VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Reglaamin jest spójny z postanoiieniami Reglaaminl 10. TAURON Festiaal  iegoiego.

2. Ostateczna interpretacja reglaaminl naaeży do Organizatorói.

Fundacja Festial Biegói

5.08.2019, Krynica-Zdrój


