
 
Regulamin 

Wilczym Tropem 

VI Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

 
1. Organizator: 
Stowarzyszenie Rzeszowscy Spartanie, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca. 
 
Kontakt: Koordynatorzy biegu : 
 

Dariusz Samuś, tel 783-164-331, 
Mirosław Stachurski, tel 500-050-189, 
Artur Żebrakowski, tel 502-687-740, 
kontrakt e-mail do organizatora rzeszowscyspartanie@gmail.com  

 
2. Termin i miejsce zawodów: 
04.03.2018 r. (niedziela), godz. 12.00 – bieg główny , Rzeszów, Park linowy – Olszynki, skrzyżowanie ulic Słowackiego i Szopena. 
Parkingi dla samochodów uczestników są całkowicie bezpłatne, duży parking obok hali Podpromie, ok. 150m w linii prostej od startu, 
parking przy Filharmonii Rzeszowskiej, ok. 100m w linii prostej od startu oraz parkingi wzdłuż ulic Słowackiego i Szopena, bezpłatne w dniu 
biegu. 
 
3. Cel imprezy: 
Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
Popularyzacja biegów wśród młodzieży oraz dorosłych, 
Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego, 
 
4. Dystanse 

1. : 6,2 km; asfalt 100% 
2. 1,963 km; asfalt 100% 

 
5. Biuro zawodów mieścić się będzie na terenie Parku Linowego – Olszynki. 
 
6. Program zawodów: 
Niedziela - 04.03.2018 r. 
9:30 – 11:00 – wydawanie pakietów startowych 
11:30 – start biegu na 1,963 km 
11:50 – zakończenie biegu na 1,963km 
12:00 – start biegu na 6,2 km 
12:45 – zamknięcie biegu na 6,2km 
13:00 – dekoracja zawodników 
 
7. Zgłoszenia zawodników: 
Zgłoszenia odbywają się poprzez stronę internetową- www. timekeeper.pl/zawody 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne lub błędnie wypełnione zgłoszenie. 
Limit zawodników 
70 osób na bieg krótki 1,963 km 
200 osób na bieg długi 6,2km 
Organizator nie planuje sprzedaży dodatkowych pakietów startowych. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy startowej.  
Decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń, zgłoszenia nieopłacone nie będą brane pod uwagę. 
 
8. Opłaty startowe: 
Ostateczny termin rejestracji na bieg 17.02.2018 
Ostateczny termin płatności za bieg 28.02.2017 
Bieg krótki 1,963km – 20 zł 
Bieg długi 6,2km – 30 zł 
Przepisanie pakietu na inną osobę – 5 zł 

• aby przepisać pakiet na inną osobę, należy wysłać zgłoszenie na e-mail organizatora podany w pkt 1. regulaminu i podać imię, 
nazwisko i rok urodzenia osoby rezygnującej z biegu oraz imię, nazwisko i rok urodzenia osoby zastępującej. Osoba zastępująca 
musi być zapisana na bieg jako nieopłacona. Organizator wysyła e-mail z numerem konta na który należy dokonać opłaty „za 
przepisanie pakietu”. Po potwierdzeniu płatności osoby zostają zamienione na liście startowej. Ostateczny termin na 
przepisywanie pakietów to 17.02.2017. 

Uwaga! W przypadku rezygnacji ze startu opłata startowa nie jest zwracana. 
O starcie w zawodach decyduje kolejność wpłaty. Zawodnicy nieopłaceni nie będą mieli możliwości opłacenia biegu po zamknięciu listy. 
 
9. Informacje dla zawodników : 
Zawodnicy są zobowiązani posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji w biurze zawodów. Osobom bez dowodu nie będą wydawane 
pakiety startowe. Pakiet startowy można odebrać tylko i wyłącznie osobiście w dniu biegu. 
Zawodnicy są zobowiązani do podpisania "Oświadczenia o zdolności do biegu". 
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zawodach po złożeniu oświadczenia rodziców (opiekunów) o zgodzie na udział w biegu. 
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Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy: koszulkę, numer startowy, chip zwrotny, ciepły posiłek, woda, ciepłe napoje oraz medal na mecie 
po ukończeniu biegu. 
Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania wszelkich zasad związanych z ochroną przyrody, ekologią, porządkiem na trasie biegu. 
W czasie trwania imprezy należy przestrzegać wszystkich zaleceń służb porządkowych. 
Zawodnik po przekroczeniu linii mety jest zobowiązany do zwrócenia swojego ,, chipa” organizatorom 
 
 
Oznakowanie trasy: 
Trasa będzie oznakowana co 1 km. Na trasie będą także ustawione pachołki oraz oznaczenia taśmą.  
 
10. Wyniki: 
Wyniki biegu uwzględniać będą następujące klasyfikacje: 
OPEN, (OPEN kobiet + OPEN mężczyzn) bez podziału na kategorie wiekowe, 
 
11.Nagrody: 
W kategorii OPEN przewidziane są nagrody rzeczowe, puchary oraz nagrody finansowe. 
Organizator zastrzega sobie zmianę  oraz dodanie dodatkowych kategorii w zależności od ilości pozyskanych sponsorów. 
 
12. Uwagi końcowe: 
Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. 
(Dz. U. Nr 101 poz.1095). Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku 
zawodnika przez Organizatorów biegu we wszystkich środkach komunikacji. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników, którzy zapisując się oświadczają, że posiadają dobry stan zdrowia i 
nie istnieją przeciwwskazania medyczne do uczestnictwa w zawodach biegowych. Każdy uczestnik podpisze własnoręcznie oświadczenie o 
braku przeciwwskazań do udziału w biegu. 
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi biegu. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny. 
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator. 

 


