
REGULAMIN

10. TAURON FESTIWAL BIEGOWY

ULTRAMARATON WYSZEHRADZKI IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO

DRUŻYNOWY BIEG 7 DOLIN 100 km

I ORGANIZATOR

1. Organizatorami 10. TAURON Festiaal  iegoiego i Drlżynoiego  iegl 7 Doain 100 km są 

Flndacja Instytlt Stldiói Wschodnich z siedzibą i Warszaiie, 00-382, la. Soaec 85/33; tea: 022/583-

11-00 oraz Flndacja „Festiaa  iegói” z siedzibą: i Niskoiej 161, 33-395 Chełmiec.

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

II TERMIN, MIEJSCE, TRASA

1. Termin - 7 irześnia 2019 r. (sobota ), start godz. 2:00.

2. Start i meta: Krynica-Zdrój, Deptak przy Starym Doml Zdrojoiym.

3. Dystans: ok. 100,8 km, Przeiyższenie +3970m / -3980m. 

4. Opis trasy: Trasa trldna, iyznaczona i  eskidzie Sądeckim, górzysta z aicznymi podbiegami i 

zbiegami. Trasa zieryfkoiana przez Międzynarodoie Stoiarzyszenie  iegói Terenoiych ITRA 

(skaaa trldności trasy – 4).

5. Plnkty seriisoie (przepaki): 36 km, 66 km, 77 km - iorki i nakaejki na iorki i pakiecie 

startoiym. Organizator nie ponosi odpoiiedziaaności za rzeczy pozostaiione na plnktach 

seriisoiych. Organizator zoboiiązlje się do przeiiezienia rzeczy z plnktói seriisoiych do 

stacjonarnego plnkty depozytoiego flnkcjonljącego i miasteczkl biegoiym 10. TAURON 

Festiaal  iegoiego.

6. Plnkty żyinościoie: 22 km, 36 km, 45 km, 66 km, 77 km, 88 km

7. Uczestnicy biegl poiinni porlszać się po drogach plbaicznych praią stroną drogi, po 

ltiardzonym poboczl a i przypadkl jego brakl po praiej stronie pasa rlchl i zajmoiać nie iięcej

niż połoię jego szerokości - szczegóanie dotyczy to miejscoiości Rytro. W czasie porlszania się po 

drogach plbaicznych lczestnicy biegl poiinni ograniczyć korzystanie ze słlchaiek i lrządzeń 

odtiarzających np. mlzykę.

5. Na trasie znajdoiać bedą się także lczestnicy  iegl 7 Doain PLUS 117 km,  iegl 7 Doain 100 km, 

 iegl 7 Doain 80 km,  iegl 7 Doain 64 km,  iegl 7 Doain – VisegRln iith Interreg PL-SK 34 km oraz 

 RU ECK IRON RUN. Poszczegóane konklrencje iyróżnia koaor nlmerl startoiego.

III DRUŻYNY, LIMITY CZASU, ZASADY RYWALIZACJI

1. Drlżyny składają się z 3 osób doioanej płci. 

2. Drlżyna mlsi pokonać i kompaecie pełny dystans biegl. Zdekompaetoiane drlżyny nie zostaną 

skaasyfkoiane i biegl. 

3. Limit czasl: do godz. 20:00 daa ostatniego członka drlżyny na mecie i Krynicy-Zdrojl.

6. Limity na poszczegóanych plnktach pomiarl czasl.

 Rytro (36 km) - do godz. 7:30 

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


 Piiniczna (66 km) - do godz. 14:00

 Wierchomaa (77 km) – do godz. 16:00

  acóika nad Wierchomaą (88 km) – do godz. 18:00

7. Maksymaana odaegłość między członkami drlżyny na plnktach pomiarl czasl iskazanych i pkt. 6.

oraz na ainii mety i Krynicy-Zdrojl to 30 seklnd (podstaią ieryfkacji jest odczyt z  chipa). 

8. Na trasie mogą się znajdoiać dodatkoie, nieoznaczone na mapie plnkty kontroane, które mlsi 

pokonać każdy zaiodnik. Nie przebiegnięcie przez którykoaiiek z plnktói kontroanych poiodlje 

altomatyczną dyskiaaifkację.

9. Drlżyny zdekompaetoiane zoboiiązlją się przeriać bieg i zejść z trasy. 

10. Drlżyny, które nie dobiegną do mety i Krynicy do godziny 20:00, zoboiiązlją się przeriać bieg ,

zejść z trasy i poiiadomić organizatora o lkończenil biegl i siojej aokaaizacji (nlmer aaarmoiy na 

mapie  iegl 7 Doain).

V WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

1. Każdy członek drlżyny mlsi posiadać przy sobie:

a. aktyiny, naładoiany teaefon komórkoiy, którego nlmer jest odnotoiany na karcie zgłoszenia,

b. nlmer ICE (kontakt do osoby najbaiższej) zapisany na odirocie nlmerl startoiego;

c. aatarkę (czołóikę) na pieriszy i ostatni etap trasy (Krynica-Rytro, Wierchomaa-Krynica);

d. eaementy odbaaskoie - fosforyzljące na odzieży zeinętrznej;

e. lbezpieczenie zdroiotne (nie iymagane potiierdzenie)

Zaaecane zabranie na trasę mapy  iegl 7 Doain, dołączonej do pakietl startoiego.

VI UWAGI OGÓLNE

1. Zabronione jest lżyianie ispomagania mechanicznego (np. roier) oraz korzystanie ze isparcia 

innych drlżyn (np. transport sprzętl). Doplszczaana jest ispółpraca drlżynoia ieinątrz tej samej 

drlżyny (np. hoaoianie ainką, podciąganie za rękę, transport sprzętl itp.).

2. Drlżyny, które nie zmieszczą się i aimitach czasoiych na poszczegóanych plnktach pomiarl czasl,

bądź z innych izgaędói nie będą mogły kontynloiać biegl, znajdą się i ofcjaanym komlnikacie 

końcoiym biegl (czasy osiągnięte na 36, 66, 77 i 88 kiaometrze).

3. Uczestnicy są zoboiiązani do przestrzegania zasad praia aeśnego i przeciipożaroiego, iszeakie 

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

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

4. Wyniki indyiidlaane lczestnikói Drlżynoiego  iegl 7 Doain 100 km nie będą brane pod liagę 

i lstaaanil kaasyfkacji końcoiej indyiidlaanego  iegl 7 Doain 100 km.

5. Wszyscy zaiodnicy, którzy lkończą Drlżynoiy  ieg 7 Doain 100 km i aimicie czasoiym, otrzymają

na mecie i Krynicy-Zdrój pamiątkoiy medaa oraz koszlakę fniszera ( ieg 7 Doain 100 km). 

VII UCZESTNICY

Drlżyny, których członkoiie zarejestrlją się przez eaektroniczny formlaarz alb i bilrze zaiodói 

liszczą opłatę, odbiorą nlmer startoiy, a i dnil 7 irześnia 2019 r. będą mieai lkończone 18 aat.



VIII ZGŁOSZENIA

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

możaiiość zgłoszenia się drlżyn bezpośrednio i bilrze zaiodói i dnil 6 irześnia 2019 r. do godz. 

22:00.

2. Zarejestroiany członek drlżyny, który poprainie iypełnił kartę zgłoszenia i liścił opłatę, 

otrzymlje i bilrze zaiodói nlmer startoiy, który iidnieje przy jego naziiskl na aiście startoiej.

3. Zgłoszenie każdego członka drlżyny poiinno być iłasnoręcznie podpisane. Podpis na karcie 

rejestracji można dokonać przy odbiorze nlmerl startoiego i bilrze zaiodói alb przesyłając 

podpisaną kartę rejestracji bezpośrednio do bilra organizatora.

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

IX KLASYFIKACJA

1. Proiadzona będzie kaasyfkacja generaana drlżyn.

2. Wyniki i kaasyfkacjach lstaaone zostaną ig czasói brlto (od iystrzałl startera do przekroczenia

ainii mety przez ostatniego - trzeciego - zaiodnika danej drlżyny).

X NAGRODY

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

iii.festiaabiegoiy.pa/festiaa-biegoiy.

2. Uczestnicy biegl mają szansę na głóiną nagrodę 10. TAURON Festiaal  iegoiego – samochód 

osoboiy. Nagrodę lflndoiało Przedsiębiorstio Prodlkcji Lodói „Koraa”. Szczegółowy regulamin 

loterii w portalu www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

2. Reglaamin jest spójny z Informatorem  iegl 7 Doain PLUS 117 km,  iegl 7 Doain 100 km, 

Drlżynoiego  iegl 7 Doain 100 km,  iegl 7 Doain 80 km,  iegl 7 Doain 64 km i  iegl 7 Doain - 

VisegRln iith Interreg PL-SK 35 km.

3. Ostateczna interpretacja reglaaminl naaeży do Organizatorói.

Fundacja Festial Biegói

5.08.2019, Krynica-Zdrój

aktualizacja 28.08.2019

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

