
REGULAMIN

10. TAURON FESTIWAL BIEGOWY

PÓŁMARATON 

I ORGANIZATOR

1. Organizatorami 10. TAURON Festialu Biegoiego są Fundacja Festial Biegói Instytut Studiói 

Wschodnich z siedzibą i Warszaiie, 00-382, ul. Solec 85/33; tel: 022/583-11-00, oraz Fundacja 

„Festial Biegói  z siedzibą: i Niskoiej 131, 33-395 Chełmiec.

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

II TERMIN I MIEJSCE

1. Termin: 8 irześnia 2019 r., start godzina 7:40

2. Długość trasy: 21,097 km, atest PZLA

3. Start: Krynica-Zdrój

4. Meta: Krynica-Zdrój

5. Charakterystyka trasy: asfalt 95%, kostka 5%. Trasa posiada atest PZLA.

3. Limit czasu: 4h50’ (na mecie do godz. 12:30)

7. Uiagi ogólne:

a. zaiodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godziny 12:30 oboiiązują się przeriać bieg i zejść z 

trasy, możliie będzie dojechanie do mety pojazdem organizatora z napisem „Koniec Półmaratonu 

TAURON Festialu Biegoiego 

b. na trasie co 2,5 km będą rozstaiione punkty z iodą, a co 5 km punkty odżyicze z napojami 

izotonicznymi i bananami. Na trasie nie będzie punktói z odżyikami iłasnymi zaiodnikói.

c. na zasadniczej trasie biegu będą znajdoiać się także uczestnicy Koral Maratonu, sztafety 

maratońskiej oraz BRUBECK IRON RUN. Na trasie bezpośrednio przed strefą mety oraz i strefe mety

będą się znajdoiać także uczestnicy biegu Runek Run 22 km. Poszczególne konkurencje iyróżnia 

kolor numeru startoiego.

III UCZESTNICY

Wszyscy zaiodnicy, którzy zarejestrują się przez elektroniczny formularz lub i biurze  zaiodói, 

uiszczą opłatę, odbiorą numer startoiy, a i dniu 8 irześnia 2019 r. będą mieli ukończone 18 lat. 

IV ZGŁOSZENIA

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

możliiość zgłoszenia się do biegói Festialu bezpośrednio i Biurze Zaiodói i dniach 3-8 

irześnia 2019 r. do 30 minut przed startem konkurencji.

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

biurze zaiodói numer startoiy, który iidnieje przy jego naziisku na liście startoiej 
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3. 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.

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

V KLASYFIKACJE

1. Proiadzone będą następujące klasyfkacje: 

a) Klasyfkacja open kobiet i mężczyzn   czas brutto

b) klasyfkacje iiekoie kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59 lat, 30 lat i poiyżej*   czas 

netto

*warunkiem wypłaty nagród fnansowych w kategoriach wiekowych jest zgłoszenie się do rywalizacji 

co najmniej 20 zawodników / zawodniczek w danej kategorii (decyduje liczba opłaconych zgłoszeń do 

biegu).

VI NAGRODY 

1. Według tabeli nagród 10. TAURON Festialu Biegoiego, dostępnej na stronie 

iii.festialbiegoiy.pl/festial-biegoiy     . Nagrody i kategoriach open i klasyfkacjach iiekoiych 

nie dublują się.

2.Wszyscy zaiodnicy, którzy ukończą bieg i limicie czasoiym, otrzymają na mecie i Krynicy-Zdroju 

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 .

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorói.

Fundacja Festwal  iegów

5.08.2019, Krynica-Zdrój
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