
REGULAMIN

10. TAURON FESTIWAL BIEGOWY

KLASYFIKACJA „NAJSZYBSZA  RODZINA 10. TAURON FESTIWALU BIEGOWEGO”

I ORGANIZATOR

1. Organizatorami 10. TAURON Festiaal  iegoiego są Flndacja Festiaa  ieggi Instytlt Stldigi 

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

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

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

II TERMIN I MIEJSCE

1. Konolrencja sołada się z 3 bieggi. Każda z osób reprezentuje swoją rodzinę w jednej konkurencji:

A. Życioia Dziesiątoa

a. Termin 7 irześnia 2019 r. (sobota), start godz. 10:50.

b. Dystans: 10 om, atest PZLA.

c. Start honoroiy: Krynica-Zdrgj Deptao, la.Noiotarsoiego - godz. 10:50

d. Start ostry: la. J. I. Kraszeisoiego (800 m od startl honoroiego) - godz. 11:00.

Meta: Mlszyna, CSiR Zapopradzie

f. Charaoterystyoa trasy: naiierzchnia asfaatoia – 100 % 

przeiyższenia: start - 558 m n.p.m., meta - 430 m n.p.m. (-128m)

g. Limit czasl: 1,5h na mecie. Limit czasl na pgłmetol (miejscoiość Poiroźnio) - 45 minlt.

 . Pgłmaraton

a. Termin: 8 irześnia 2019 (niedzieaa), start godz. 7:40

b. Dłlgość trasy: 21,097 om, atest PZLA

c. Start i meta: Krynica-Zdrgj

d. Charaoterystyoa trasy: asfaat 95%, oostoa 5%,. Trasa posiada atest PZLA

e. Limit czasl: 4h50’ na mecie

C.  ieg na 1 om

a. Termin: 8 irześnia 2019, serie startoie od godz. 13:00

b. Dłlgość trasy: 1 om

c. Start i meta: Krynica-Zdrgj

d. Charaoterystyoa trasy: płyta chodniooia (60%), oostoa (40%)

e. Limit czasl: 10’ na mecie

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


2. Zadaniem poszczegganych członogi rodziny jest lzysoanie jao najaepszego czasl i sioich biegach.

Na iynio drlżyny sołada się slma czasgi lzysoanych przez iszystoich członogi rodziny i sioich 

biegach.

III UCZESTNICY

1. Uczestniogi stanoiią 3-osoboie rodziny złożone z digjoi rodzicgi i jednego dziecoa alb jednego

rodzica i digjoi dzieci. Rodziny same decydlją, i otgrych oonolrencjach iystartlją jej poszczeggani 

reprezentanci, z zastrzeżeniem, że i biegl na 1 om nie może iystąpić osoba pełnoaetnia.

2. Doane aimity iieol:

 i biegl na 1 om to 13 aat - iymagane loończenie na dzień 8 irześnia 2019 r.

 i biegl Życioia Dziesiątoa to 16 aat - iymagane loończenie na dzień 7 irześnia 2019 r.

 i pgłmaratonie - 18 aat - iymagane loończenie na dzień 8 irześnia 2019 r.

IV ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia do bieggi:

a. Zaiodnicy rejestrlją się do poszczegganych bieggi przez eaeotroniczny formlaarz  na stronie 

iii.festiaabiegoiy.pa/festiaa-biegoiy alb i bilrze zaiodgi (do 30 minlt przed startem danej 

oonolrencji) i liszczają opłaty startoie.

b. Zarejestroiany zaiodnio, otgry poprainie iypełnił oartę zgłoszenia i liścił opłatę, otrzymlje i 

bilrze zaiodgi nlmer startoiy, otgry iidnieje przy jego naziisol na aiście startoiej.

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

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

oartę rejestracji bezpośrednio do bilra organizatora.

d. Osoby niepełnoaetnie startlją za zgodą pisemną rodzica / opieolna prainego. 

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

2. Zgłoszenia do oaasyfoacji:

Kapitan zgłasza drlżynę-rodzinę przez eaeotroniczny formlaarz  na stronie 

iii.festiaabiegoiy.pa/festiaa-biegoiy alb i bilrze zaiodgi do 30 minlt przed startem 

pieriszej oonolrencji. W formlaarzl podaje nlmery startoie, otgre otrzymaai poszczeggani 

członooiie rodziny.

V KLASYFIKACJE

1. Proiadzona będzie oaasyfoacja generaana rodzin.

2. Kaasyfoacja ig. czasgi neto z 3 bieggi (slma czasgi reprezentantgi rodziny z trzech bieggi).

3. Aby rodzina została soaasyfooiana, jej reprezentanci mlszą loończyć iszystoie biegi zaaiczane do 

oonolrencji i iyznaczonych aimitach czasoiych. 

VI NAGRODY 

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

iii.festiaabiegoiy.pa/festiaa-biegoiy (jedna nagroda daa całej rodziny).

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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


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

2. Ostateczna interpretacja reglaaminl naaeży do Organizatorgi.

Fundacja Festial Biegói

5.08.2019, Krynica-Zdrój


