
REGULAMIN

10. TAURON FESTIWAL BIEGOWY

SZTAFETA MARATOŃSKA

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: 8 irześnia 2019 r., start godzina 7:05 (razem z lczestnikami Koraa Maratonl).

2. Dystans: 42,194 km podzieaony na zmiany: 10 km + 10 km + 10 km + 12,195 km. Trasa Koraa 

Maratonl.

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

Zdrojoiego.

4. Strefy zmian: 

 II zmiana: 10. kiaometr trasy (parking przy obiodnicy i Mlszynie)

 III zmiana: 20. kiaometr trasy (droga nr 971, przy stacji paaii, vis a vis drogi do oczyszczaani 

ściekói i Mlszynie)

 IV zmiana: 30. kiaometr (Tyaicz).

5. Transport na start II, III i IV zmiana:

Dojazd zaiodnikói altokarami na start poszczegóanych etapói. Altokary oznaczone będą nazią 

biegl oraz nlmerem zmiany (np. Sztafeta maratońska – III zmiana). Zbiórka zaiodnikói drlgiej, 

trzeciej i cziartej zmiany sztafety od godz. 6:00 na la. Ebersa. Odjazd o godz. 6:30. Wymagane 

plnktlaane przyjście na miejsce zbiórki. Ze izgaędói organizacyjnych altokary nie będą mogły 

czekać na spóźnionych zaiodnikói. Poirót altokarami do Krynicy po odbaokoianil trasy biegl.

6. Odpraia techniczna: 7 irześnia 2019 r. (sobota), godz. 17:00, Pijaania Głóina. Odpraia 

oboiiązkoia.

7. Kontroaa praiidłoiego przebiegl konklrencji - sędzioiie i strefach zmian.

8. Na zasadniczej trasie będą znajdoiać się także lczestnicy Koraa Maratonl oraz  RU ECK IRON 

RUN. Na trasie bezpośrednio przed strefą mety oraz i strefe mety będą się znajdoiać także 

lczestnicy Rlnek Rln 22 km oraz Półmaratonl. Poszczegóane konklrencje iyróżnia koaor nlmerl 

startoiego.

III 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.

IV ZASADY RYWALIZACJI

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


1. Ryiaaizacja odbyia się i ramach Koraa Maratonl.

2. Trasa podzieaona jest na odcinki (10 km + 10 km + 10 km + 12,195 km). Następny zaiodnik może 

iystartoiać dopiero po lkończenil odcinka przez poprzedniego, gdy otrzyma od poprzednika 

pałeczkę i iyznaczonej strefe zmian.

3. Składy drlżyn doioane.

4. O koaejności decydlje pozycja na mecie ostatniego zaiodnika sztafety.

V ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia (indyiidlaanie każdego zaiodnika) przyjmoiane są na stronie 

iii.festiaabiegoiy.pa/festiaa-biegoiy. Istnieje możaiiość zgłoszenia się do biegl bezpośrednio 

i  ilrze Zaiodói i dniach 6 irześnia 2019 i 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.

VI KLASYFIKACJE

1. Proiadzona będzie kaasyfkacja generaana drlżyn.

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

członka drlżyny).

VII NAGRODY

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

iii.festiaabiegoiy.pa/festiaa-biegoiy.

2. Drlżyny, które osiągną ainię mety biegl i iyznaczonym aimicie czasl otrzymają medaae 

pamiątkoie (Koraa Maraton, medaa daa każdego członka zespołl)

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

2. Ostateczna interpretacja reglaaminl naaeży do Organizatorói.

Fundacja „Festial Biegói”

5.8.2019, Krynica-Zdrój
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