
REGULAMIN
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Tropem Wilczym” - Starogard Gdański 
I Edycja w Starogardzie Gd.

26 luty 2017
Stadion Miejski im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim 
1. ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdański

 KONTAKT:
Telefon: 52 56 221 20 
Email: osir@osir.com.pl
www.osir.com.pl   
www.tropemwilczym.pl

ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ:
Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Ujazdowskie 37 lok. 2
00-540 Warszawa
tel/fax: +48 22 629 15 36
fundacja@wid.org.pl

2. PATRONAT
• Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Jan Kilian 
• Prezydent Miasta Starogard Gdański Pan Janusz Stankowiak 
• Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku 

            Sfinansowano ze środków Fundacji PZU

3. CEL IMPREZY
•Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych.
•Promowanie biegania i zdrowego stylu życia.

4. TERMIN, MIEJSCE
26 lutego 2017, godz. 12.00
Stadion Miejski im. K. Deyny w Starogardzie Gdańskim 

https://goo.gl/maps/OdmCx
mailto:fundacja@wid.org.pl
http://www.tropemwilczym.pl/
http://www.osir.com.pl/


5. TRASA, DYSTANS
Do wyboru będą przygotowane 2 trasy w ulicami Miasta: 

TRASA 1: dystans 1963 m
•1 pętla.
•Ulicami miasta 
•Nawierzchnia asfalt, brukowa .
•Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.
•Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 20 minut.
•Start godz. 12:00

TRASA 2: dystans ok. 6600 m
•1  pętla.
• Ulicami miasta 
•Nawierzchnia asfalt, brukowa.
•Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.
•Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut
•elektroniczny pomiar czasu
•Start godz. 12:30.

6. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY
•Adres biura zawodów, szatni oraz depozytów: Stadion Miejski im. K. Deyny ul. 
Olimpijczyków Starogardzkich 1 83-200 Starogard Gd. (od godz. 9:00 – 11:30)
•Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.
•Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.

7. KLASYFIKACJA
Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn na dwóch dystansach (miejsca 1 – 3)

8. UCZESTNICTWO
•W biegu na 6600 m prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat. 
• W Biegu na 1963 m prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 10 lat. 
•Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie zaświadczenia 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu 
tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
•Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
•Zachęcamy służby mundurowe do startu w umundurowaniu. Nie jest to warunek konieczny, 
jednak z względu na charakter biegu mundur będzie mile widziany.

9. ZGŁOSZENIA, OPŁATY
•Zapisy do biegu głównego odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego 
na stronie www.osir.com.pl  do dnia 23.02.2017 lub osobiście 26.02.2017 roku w biurze 
zawodów
•Uczestnicy biegu zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości:
Trasa nr 1 – bezpłatnie 
Trasa nr 2 – 15 zł 
•Numer konta do wpłaty:
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim
95 8340 0001 2002 3010 6817 0001
lub w kasie OSiR w godz. 8.00-13.00.
•W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek „Tropem Wilczym”. W 
przypadku braku tych informacji system może nie uwzględnić wpłaty. Prosimy wówczas o 
kontakt.
•W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie ma 

http://www.osir.com.pl/


możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
•Istnieje możliwość wniesienia opłaty grupowej. W tytule przelewu należy wpisać dane 
wszystkich zgłoszonych osób.

10. NAGRODY
W Biegu 1 organizator przewiduje dla pierwszych 150 osób na mecie pakiety  z Fundacji Wolność i
Demokracja oraz dyplomy uczestnictwa dla wszystkich zawodników biegu. 

W biegu na 6,5 km 
Dla pierwszych 400 zawodników na mecie - medal. Dyplom dla każdego zawodnika.

Nagrody rzeczowe w kat . 15 – 19 lat, 20 – 35 lat, 36 – 50 lat, 51 – 65 lat, 66 – 80 lat, 
niepełnosprawni. 

O kat. wiekowej  decyduje rocznik.

11. UWAGI KOŃCOWE
•Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
•Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i 
rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
•Uczestnik zgłaszając się oświadcza, że jest zdrowy i posiada aktualne badania lekarskie oraz 
przejmuje na siebie odpowiedzialność za stan swojego zdrowia na imprezie Tropem Wilczym. 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
•Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
•Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
•Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.
•Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
•Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
•Kontakt:  Paulina Burczyk 
58 56 221 20    dui@osir.com.pl   

PROGRAM : 
8.00 – 11.00 – wydawanie numerów startowych na bieg – Stadion Miejski im. K. Deyny 
12.00 – Start Biegu głównego na 1963 m.
12.30– Start biegu na dystansie 6,5 km
14.00 – wręczenie nagród – Stadion Miejski im. K. Deyny 
14.30 – występy artystyczne na scenie 
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