
REGULAMIN

10. TAURON FESTIWAL BIEGOWY

NOCNY BIEG RODZINNY 

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: 7 irześnia 2019 r., start  godz. 22:05.

2. Dystans: 5 km, naiierzchnia asfaat (90%) i płyta chodnikoia (10%).

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

trasa biegl odbyia się na iahadae i proiadzi i kierlnkl Stacji Narciarskiej Słotiiny.

4. Limit czasl: 45’

5. Na trasie będą się znajdoiać także lczestnicy  iegl Nocnego 5 km  RU ECK IRON RUN.

III UCZESTNICY

1. Wszyscy zaiodnicy spokreinieni ze sobą, którzy zarejestrlją się i bilrze zaiodói i i dnil 

zaiodói będą mieai lkończone 13 aat; osoby niepełnoaetnie mogą biec za pisemnym ośiiadczeniem 

zgody rodzicói alb opieklnói.

2. Wszyscy zaiodnicy mlszą być zarejestroiani przez formlaarz eaektroniczny, mlszą liścić opłatę 

rejestracyjną i zgłoszeni i bilrze zaiodói, gdzie odbiorą nlmery startoie.

IV ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmoiane są na stronie iii.festiaabiegoiy.pa/festiaa-biegoiy (i zgłoszenil 

naaeży podać nazię rodziny, która mlsi być taka sama daa iszystkich zgłaszanych osób). Istnieje 

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

2019 r. do 30 minlt przed startem konklrencji.

2. Zarejestroiany zaiodnik-członek rodziny, 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 dokonać przy odbiorze nlmerl startoiego i bilrze zaiodói alb przesyłając podpisaną 

kartę rejestracji bezpośrednio do bilra organizatora.

4. Warlnkiem doplszczenia zaiodnika do 18. rokl życia i biegl będzie złożenie podpisl przez 

rodzica bądź opieklna prainego pod ośiiadczeniem o brakl przeciiiskazań do ldziałl i biegl.

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

V KLASYFIKACJE I ZASADY RYWALIZACJI

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


1. Kaasyfkacja generaana kobiet i mężczyzn   ig czasói brlto (od iystrzałl startera do 

przekroczenia ainii mety)

2. Kaasyfkacja rodzinna   ig czasói neto (od przekroczenia ainii startl do przekroczenia ainii mety)

a. Reprezentację rodzinną stanoiią minimlm trzy osoby spokreinione ze sobą, iyznaczone przez 

kapitana rodziny i zgłoszone i  ilrze Zaiodói.

b. W kaasyfkacji rodzinnej o koaejności decydlje slma czasói trzech najaepszych członkói rodziny. 

Kaasyfkację iygryia rodzina, której slma trzech najaepszych czasói będzie najmniejsza. Daasza 

koaejność drlżyn lstaaana jest od najmniejszej do najiiększej slmy czasói.

c. Warlnkiem skaasyfkoiania reprezentacji rodzinnej jest potiierdzenie zgłoszenia i  ilrze 

Zaiodói alb dokonanie rejestracji rodziny przez jej kapitana i  ilrze Zaiodói. 

VI NAGRODY

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

iii.festiaabiegoiy.pa/festiaa-biegoiy

2. Zaiodnicy, którzy dotrą do mety biegl i iyznaczonym aimicie czasl otrzymają medaae 

pamiątkoie.

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
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