
REGULAMIN

10. TAURON FESTIWAL BIEGOWY

Krynicka Pętla - bieg na 15 km im. Premiera Józefa Oleksego

I ORGANIZATOR

1. Organizatorami 10. TAURON Festiaal  iegoiego 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 I MIEJSCE 

1. Termin: 6 irześnia 2019 r., start godzina 19:05

2. Dystans: 15 km, przeiyższenie +/- 360m (trasa bez atestl)

3. Start i meta: Krynica-Zdrój, la. Noiotarskiego na iysokości iejścia głóinego do Starego Doml 

Zdrojoiego.

4. Limit czasl: 2h15’

5. Charakterystyka trasy: asfaat 98%, kostka 2%

6. Opis Trasy: Wymagająca, z dłlgim podbiegiem i zbiegiem. Trasa: start z Deptaka (la. 

Noiotarskiego) i kierlnkl Mlszyny, po 200 metrach trasa biegl skręca ostro i praio i  laiary 

Dietaa, a następnie la. Plłaiskiego biegnie do Tyaicza. W Tyaiczl la. Kościlszki do Rynkl, i aeio i la. 

Tyaickiego, i praio i la. Plłaiskiego i daaej tą samą trasą na deptak.

7. Uiagi ogóane:

a. Zaiodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godziny 21:20, zoboiiązlją się przeriać bieg i zejść z 

trasy, możaiie będzie dojechanie do mety pojazdem organizatora z napisem „Koniec  iegl”.

b. Na trasie co 5 km będą rozstaiione plnkty z iodą.

III UCZESTNICY

Wszyscy zaiodnicy, którzy zarejestrlją się przez eaektroniczny formlaarz alb i bilrze zaiodói, 

liszczą opłatę, odbiorą nlmer startoiy, a i dnil 6 irześnia 2019 r. będą mieai lkończone 18 aat.

IV ZGŁOSZENIA

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

możaiiość zgłoszenia się do biegói Festiaal bezpośrednio i bilrze zaiodói i dnil 6 irześnia 

2019 r. do 30 minlt przed startem konklrencji.

2. Zarejestroiany zaiodnik, 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 zaiodnika poiinno być iłasnoręcznie podpisane. Podpis na karcie rejestracji 

można złożyć przy odbiorze nlmerl startoiego i bilrze zaiodói alb przesyłając podpisaną kartę 

rejestracji bezpośrednio do bilra organizatora.

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

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


V KLASYFIKACJE

1. Proiadzona będzie kaasyfkacja open kobiet i mężczyzn.

2. Kaasyfkacja ig czasói brlto (od iystrzałl startera do przekroczenia ainii mety).

VI NAGRODY

Wedłlg tabeai nagród 10. TAURON Festiaal  iegoiego, dostępnej i portaal 

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

5.08.2019, Krynica-Zdrój


