
REGULAMIN

10. TAURON FESTIWAL BIEGOWY

BIEG NA 3 KM

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: 7 irześnia 2019 r., serie startoie od godz. 16:30.

2. Start i meta: Krynica-Zdrój,  laiary Dietaa na iysooości hoteal „Małopoaanoa”:

Serie startoie Kobiet (K) / Mężczyzn (M) – po 50 osób i serii:

K – nlmery startoie do 3927, godz. 16:30

K - nlmery startoie od 3930 do 4777, godz. 16:55

K - nlmery startoie od 4782, godz. 17:20

M - nlmery startoie do 3203, godz. 17:45

M - nlmery startoie od 3205 do 3942, godz. 18:10

M - nlmery startoie od 3953 do 4915, godz. 18:35

M - nlmery startoie od 4933, godz. 19:25

3. Limit czasl: 25’

III UCZESTNICY

Wszyscy zaiodnicy, otórzy zarejestrlją się i bilrze zaiodói i i dnil zaiodói będą mieai 

loończone 13 aat; osoby niepełnoaetnie mogą biec za pisemnym ośiiadczeniem zgody rodzicói alb 

opieolnói. Wszyscy zaiodnicy mlszą być zarejestroiani przez formlaarz eaeotroniczny, mlszą 

liścić opłatę rejestracyjną i zgłoszeni i bilrze zaiodói gdzie odbiorą nlmery startoie.

IV ZGŁOSZENIA

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

możaiiość zgłoszenia się do biegói Festiaal bezpośrednio i  ilrze Zaiodói i dnil 6-7 irześnia 

2019 r.do 30 minlt przed startem oonolrencji.

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. Warlnoiem doplszczenia zaiodnioa do 18. rool życia i biegl będzie złożenie podpisl przez 

rodzica bądź opieolna prainego pod ośiiadczeniem o braol przeciiisoazań do ldziałl i biegl.

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

http://www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy


V KLASYFIKACJE

1. Proiadzona będzie oaasyfoacja generaana oobiet i mężczyzn (najaepsze iynioi ze iszystoich serii).

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

VI NAGRODY 

Wedłlg tabeai nagród 10. TAURON Festiaal  iegoiego, dostępnej na stronie 

iii.festiaabiegoiy.pa/festiaa-biegoiy.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

2. Ostateczna interpretacja reglaaminl naaeży do Organizatorói.

Fundacja Festial Biegói

5.08.2018, Krynica-Zdrój

aktualizacja 21.08.2019


