
REGULAMIN

10. TAURON FESTIWAL BIEGOWY

BRUBECK IRON RON

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, fax:022/583-11-50 oraz Fundacja 

„Festial Biegói  z siedzibą: i Niskoiej 1n1, 33-395 Chełmiec.

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

II UWAGI OGÓLNE 

1. Biegoia etapóika. W ciągu trzech dni zaiodnicy startują i biegach górskich i ulicznych, na 

długim, krótkim i średnim dystansie.

2. Ziycięzcą konkurencji zostaje zaiodnik, który uzyska najlepszy łączny czas ie iszystkich biegach 

konkurencji. Zaiodnicy, którzy nie zmieszczą się i limitach czasoiych na danym etapie ryializacji, 

odpadają z dalszej ryializacji.

3. Uczestnicy nie są klasyfkoiani i biegach składoiych konkurencji i nie ryializują o nagrody 

indyiidualne i tych biegach. Wyniki konkurencji nie są liczone do Ligi Festialu Biegói. 

III TERMIN, MIEJSCE, TRASY

1. Odpraia techniczna: n irześnia 2019 r., godz. 17:00, namiot BRUBECK IRON RUN na Deptaku 

krynickim (tuż przy fontannie). Obecność oboiiązkoia. 

2. Program startói i limity czasoie: 

Piątek – n irześnia 2019 r.

 17:50  Bieg na 1n09 m – start ispólny, limit czasoiy 7’ (start brama 1)

 19:00  Bieg na 15 km - bieg pościgoiy, limit czasoiy 1h40’ (start brama 1)

 22:30  Bieg Nocny 7 km - start interiałoiy, limit czasoiy 45' (start brama 1)

Sobota – 7 irześnia 2019 r.

 4:00  Ultramaraton 80 km (+3n00m / -3450m) – start masoiy Rytro, limit czasoiy 13h na 

mecie i Krynicy. Limity punktói seriisoiych (do ew. zwiezienia zawodników autokarem 

do Krynicy): 47. km - do godz. 14:00, 58. km - do godz. 1n:00, n9. km - do godz. 18:00 

(zgodnie z regulaminem B7D 80 km)*

 19:00  Bieg na 3 km - bieg pościgoiy dla zaiodnikói do 3 minut straty do lidera, pozostali 

start interiałoiy co 3 sekundy, limit czasoiy 18’ (start brama 2)

 22:00  Nocny Bieg 5 km - start interiałoiy, limit czasoiy 30’ (start brama 1)

Niedziela – 8 irześnia 2019 r.

 7:00  Maraton 42,195 km - start interiałoiy (brama 1). Limit 4h30’ na mecie. Limit punktu 

seriisoiego (do ew. zwiezienia zawodników autokarem do Krynicy): 25. km – do godz. 11:30

(zgodnie z regulaminem Koral Maratonu)*.

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


 13:30  Bieg na Jaiorzynę 2,n km (+/- 470m) - bieg pościgoiy dla zaiodnikói do 3 minut 

straty do ziycięzcy, pozostali start interiałoiy co 5 sekund, bez limitu czasu (start dolna 

stacja kolejki gondoloiej na Jaiorzynę)

 15:00  Bieg na 1 km - start ispólny, bez limitu czasu (start brama 1) 

Na trasach biegói na 15 km, 7 km, 80 km, 5 km oraz maratonu będą się znajdoiać także uczestnicy 

Biegu 7 Dolin (iszystkie dystanse), Krynickiej Pętli – bieg na 15 km, Koral Maratonu, Sztafet 

Maratońskich oraz Rodzinnego Biegu Nocnego 5 km. Poszczególne konkurencje iyróżnia kolor 

numeru startoiego.

*Limity cząstkowe mają charakter wyłącznie organizacyjny i dotyczą godzin funkcjonowania punktów

serwisowych oraz godzin odjazdów autokarów z zawodnikami do Krynicy. Limity nie mogą być 

utożsamiane z wzorcową strategią pokonania trasy biegów – każdy uczestnik winien dostosować 

tempo biegu do własnych możliwości i LIMITU OGÓLNEGO danej konkurencji.

3. Lokalizacja startói / transport na start:

 Brama nr 1 - ul. Noiotarskiego na iysokości iejścia głóinego do Starego Domu 

Zdrojoiego 

 Brama Brama nr 2 - Buliary Dietla na iysokości Pensjonatu Małopolanka

 Rytro - zielony parking przy hotelu Perła Południa***

Uczestnicy konkurencji rozpoczynających się poza Krynicą udają się na start autokarami 

podstaiionymi przez Organizatorói. Godziny odjazdói:

 Ultramaraton 80 km - zbiórka zaiodnikói o godz. 2:00 na ul. Ebersa i Krynicy Zdroju, 

autokary iyjadą o godz. 2:30

 Bieg na Jaiorzynę - zbiórka zaiodnikói o godz. 12:30 na ul. Ebersa i Krynicy Zdroju, 

autokary iyjadą z Krynicy o godz. 12:40 i zaiiozą zaiodnikói pod dolną stację kolejki 

gondoloiej. Autokary czekają aż zaiodnicy po ukończeniu biegu zjadą kolejką do dolnej 

stacji (na miejsce startu). Ostatni autokar odjedzie o godz. 14:30.

4. Opisy tras poszczególnych konkurencji (kliknij by przejść do odpoiiedniej zakładki):

 1609   m  , 15 km, 7 km, 80   km  , 3 km, 5 km, maraton, bieg na Jaworzynę, 1 km

5. Uczestnicy konkurencji mają oboiiązek pokonania poszczególnych dystansói indyiidualnie, nie 

mogą korzystać ze isparcia mechanicznego (np. roiery) oraz pomocy innych uczestnikói biegu (np. 

linka holoinicza, podciąganie za rękę, podpychanie).

n. Zaiodnicy, którzy nie dobiegną do danego punktu pomiaru czasu oraz do mety danego biegu ie 

iskazanym limicie, zoboiiązują się przeriać bieg i zejść z trasy. W przypadku nie zmieszczenia się i 

limicie czasu ultramaratonu 80 km i maratonu, możliiy jest poirót do Krynicy pojazdem z napisem 

„Koniec biegu  podstaiionym przez Organizatorói.

7. Uczestnicy ultramaratonu 80 km 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.

8. Uczestnicy mogą korzystać z udogodnień zapeinionych przez Organizatorói:

http://www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy/bieg-na-jaworzyne-2
http://www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy/krynicka-mila-4
http://www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy/bieg-na-1-km-3
http://www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy/koral-maraton-7
http://www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy/rodzinny-bieg-nocny-5-km-0
http://www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy/bieg-na-3-km-2
http://www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy/bieg-7-dolin-64-km-1
http://www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy/bieg-nocny-7-km
http://www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy/bieg-na-15-km-4


 namiotu BRUBECK IRON RUN - iyposażony i krzesła, stoliki, kuchenki mikrofaloie, 

sugeroiane zabranie karimaty do namiotu, 

 masaży - stanoiiska i namiocie między Starym Domem Zdrojoiym a fontanną, dostępność: 

sobota 7 irześnia i godz. 12:00 – 23:30, niedziela 8 irześnia i godz. 10:00 – 1n:00, 

 iody i żyiności i namiocie BRUBECK IRON RUN oraz na punktach seriisoiych 

poszczególnych biegói. 

 przepaki na trasie Ultramaratonu 80 km – 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.

IV WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE ULTRAMARATON 80 km

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;

Zalecane zabranie na trasę ultramaratonu 80 km mapy trasy Biegu 7 Dolin, dołączonej do pakietu 

startoiego.

V UCZESTNICY I ZGŁOSZENIA

1. Uczestnikami konkurencji są iszyscy zaiodnicy, którzy zarejestrują się przez elektroniczny 

formularz lub i biurze zaiodói 10. TAURON Festialu Biegoiego, uiszczą opłatę startoią, odbiorą 

numer startoiy, a i dniu n irześnia 2019 r. będą mieli ukończone 18 lat.

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

możliiość zgłoszenia się do biegu bezpośrednio i biurze zaiodói i dniu n irześnia 2019 r. do 

godz. 14:30.

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

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

4. 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: zapisy@festialbiegoi.pl

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

VI KLASYFIKACJE

1. Proiadzone będą następujące klasyfkacje:

a) klasyfkacja open kobiet; 

b. klasyfkacje iiekoie mężczyzn: 18 - 39 lat, 40 lat i poiyżej.

2. Wyniki i klasyfkacjach proiadzone będą ig czasói neto.

VII NAGRODY

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

iii.festialbiegoiy.pl/festial-biegoiy.

http://www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy/nagrody-3#.W4D6holR1jk
http://www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy


2. Wszyscy zaiodnicy, którzy ukończą konkurencję, otrzymają pamiątkoiy medal oraz koszulkę 

fniszera.

3. Uczestnicy biegu mają szansę na głóiną nagrodę 10. TAURON Festialu Biegoiego – samochód 

osoboiy. Nagrodę ufundoiało Przedsiębiorstio Produkcji Lodói „Koral .

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

2. Regulamin jest spójny z Regulaminem szczegółoiym i Informatorem Biegu 7 Dolin   80 km  . 

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorói.

Fundacja „Festwal Biegów”

5.08.2019, Krynica-Zdrój

aktualizacja 25.08.2019

http://www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy/bieg-7-dolin-1064-34-km-druzynowy-bieg-7-dolin-100-km#.W37UHYlR0sk
http://www.festiwalbiegowy.pl/sites/default/files/journos/user143/2018/08/bieg_7_dolin_64_km.docx
http://www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy/regulamin-2#.W4D1aolR1jk

