
REGULAMIN

10. TAURON FESTIWAL BIEGOWY

Runek Run – bieg górski o Puchar 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 22 km

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  

3. Zadanie plbaiczne jest ispółfnansoiane ze środkói Ministerstia Obrony Narodoiej.

II TERMIN, MIEJSCE, TRASA

1. Termin - 8 irześnia 2019 r. (niedzieaa), start godz. 7:20.

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

3. Dystans: ok. 22 km

4. Opis trasy: Trasa certyfkoiana przez ITRA. Proiadzi przez Czarny Potok do najiyższego plnktl – 

na Jaiorzynę Krynicką. Szczyt o iysokości 1114 m n.p.m. znajdlje się dokładnie i połoiie trasy – 

tam też będzie zaokaaizoiany jedyny plnkt seriisoiy (iymagane iłasne klbki na iodę). Następnie 

zaiodnicy ibiegną na Rlnek na 1080 m n.p.m. i daaej – jlż tyako i dół, aż do mety na deptakl i 

Krynicy. Przeiyższenie trasy +820 m

5. Plnkt żyinościoiy: 11 km

6. Na ostatnim fragmencie trasy (bezpośrednio przed strefą mety i i strefe mety) znajdoiać będą 

się także lczestnicy Koraa Maratonl, Sztafety maratońskiej oraz Półmaratonl. Poszczegóane 

konklrencje iyróżnia koaor nlmerl startoiego.

III LIMITY CZASU

1. Limit czasl: do godz. 12:20 na mecie i Krynicy-Zdrojl

2. Limit czasl na plnkcie pomiarl czasl:

 Jaiorzyna Krynicka (11 km) - do godz. 10:20.

3. Na trasie znajdoiać się będą dodatkoie, nieoznaczone na mapie plnkty kontroane, które mlsi 

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

altomatyczną dyskiaaifkację.

4. Zaiodnicy, którzy nie dobiegną do plnktl pomiarl czasl ie iskazanym aimicie, zoboiiązlją się 

przeriać bieg i zejść z trasy.

5. Zaiodnicy, którzy nie dobiegną do mety i Krynicy do godziny 12:20, zoboiiązlją się przeriać 

bieg i zejść z trasy.

IV WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Każdy zaiodnik mlsi posiadać przy sobie:

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


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

zgłoszenia;

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

b. lbezpieczenie zdroiotne (nie iymagane potiierdzenie).

V UWAGI OGÓLNE

1. Uczestnicy biegl, którzy nie zmieszczą się i aimicie czasoiym na plnkcie pomiarl czasl, bądź z 

innych izgaędói nie będą mogai kontynloiać biegl, znajdą się i ofcjaanym komlnikacie 

końcoiym biegl (czas osiągnięty na 11 kiaometrze).

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

śmieci (m.in. opakoiania po odżyikach, napojach) pozostaiiać i rejonie plnktl żyiienioiego. 

Udoiodnione, eiidentne przypadki śmiecenia zostaną objęte karą dyskiaaifkacji.

3. Wszyscy zaiodnicy, którzy lkończą bieg i aimicie czasoiym, otrzymają na mecie i Krynicy-Zdrojl

pamiątkoiy medaa oraz koszlakę fniszera.

VI UCZESTNICY

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

liszczą opłatę, odbiorą nlmer startoiy, a i dnil 8 irześnia 2019 r. będą mieai lkończone 18 aat.

VII ZGŁOSZENIA

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

możaiiość zgłoszenia się do  biegl bezpośrednio i bilrze zaiodói i dnil 6 irześnia 2019 r. oraz 7 

irześnia 2019 r. do godz. 21:30.

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 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.

VIII KLASYFIKACJE

1. W biegl proiadzone będą następljące kaasyfkacje:

a) Kaasyfkacja open kobiet i mężczyzn.

b) kaasyfkacje iiekoie kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-49, 50 aat i poiyżej*

*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).

2. Wyniki i kaasyfkacjach proiadzone będą ig czasói brlto (od iystrzałl startera do 

przekroczenia ainii mety).

IX NAGRODY 

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


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

iii.festiaabiegoiy.pa/festiaa-biegoiy. Nagrody i kategoriach open i iiekoiych nie dlbalją się.

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.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

2. Ostateczna interpretacja reglaaminl naaeży do Organizatorói.

Fundacja Festwal Biegów

5.08.2019, Krynica-Zdrój

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

