
TROPEM WILCZYM

BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
OLKUSZ - Rabsztyn 04.03.2018

REGULAMIN

1. CELE IMPREZY:
• Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
• Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach

1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
• Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
• Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
• Promocja Olkusza i Rabsztyna jako miejsca przyjaznego biegaczom.

2. ORGANIZATOR:
• Organizatorem ogólnopolskim biegu jest Fundacja Wolność i Demokracja
• Lokalnym organizatorem biegu jest Klub Biegacza Olkuszbiega
• Lokalnym współorganizatorem biegu jest Stowarzyszenie Historyczne im. Armii Krajowej 

w Olkuszu

3. TERMIN I MIEJSCE:
• Zawody odbędą się 4 marca 2018 o godzinie 11.00
• START i META: Parking Leśny w Rabsztynie
• Biuro zawodów będzie zlokalizowane w okolicy startu/mety i czynne będzie w godzinach 

9.30-11.15

4. TRASA I DYSTANS BIEGU GŁÓWNEGO:
• Dystans: ok 7 km
• Trasa: oznakowana wiodąca ścieżkami leśnymi
• Start 12.00
• O godzinie 11.40 wystartuje w ramach rozgrzewki bieg symboliczny na dystansie 1963 

metrów (ukończenie rozgrzewki nie upoważnia do odbioru medalu)

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
• W biegu mogą brać udział osoby które ukończyły 16 lat.
• Uczestnicy biegu zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności 

do udziału w biegach lub do podpisania oświadczenia o udziale na własną odpowiedzialność
• Osoby poniżej 18. roku życia muszą posiadać podpisaną zgodę i oświadczenie rodziców       

i przybyć na zawody z opiekunem.
• Do biegu głównego zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pomocą formularza 

zgłoszeniowego online dostępnego na stronie: http://biegajwmalopolsce.pl/zapisy-tropem-
wilczym-olkusz/ do 20 lutego 2018 r. lub do wyczerpania puli pakietów startowych (200 
sztuk)

http://biegajwmalopolsce.pl/zapisy-tropem-wilczym-olkusz/
http://biegajwmalopolsce.pl/zapisy-tropem-wilczym-olkusz/


6. OPŁATA STARTOWA I PAKIETY STARTOWE

• obowiązuje opłata startowa w wysokości 30 zł
• opłata dla członków Klubu Biegacza Olkuszbiega wynosi 20 zł
• opłata dla młodzieży z Klubu Historycznego im. Armii Krajowej oraz uczestników do 18 

roku życia wynosi 15 zł
• wpłaty należy dokonywać w terminie 5 dni od momentu rejestracji na konto organizatora

lokalnego: 
Klub Biegacza Olkuszbiega, 
Bank Spółdzielczy Wolbrom o/Olkusz 
nr konta 50 8450 0005 0050 0556 0538 0001 
z dopiskiem „TROPEM WILCZYM – imię i nazwisko”

• opłata obejmuje pakiet startowy z okolicznościową koszulką i numerem oraz medal po 
ukończeniu biegu a także gorący posiłek.

7. KLASYFIKACJA i NAGRODY:
• Wszyscy uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale
• podczas biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje

OPEN KOBIET I MĘŻCZYZN
a także kategorie wiekowe zarówno kobiet i mężczyzn:
16-18, 
19-25, 
26-35, 
36-45, 
46-55, 
56+

• informacja o nagrodach w poszczególnych kategoriach zostanie podana w terminie 
późniejszym, nie później jednak jak 20 lutego 2018 r.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
• Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu (na starcie, trasie i mecie).
• Organizator zapewnia toalety.
• Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe adekwatne 

do danej dyscypliny.
• Uczestnicy biegu głównego zobowiązani są do przypięcia na piersi otrzymanego numeru 

startowego.
• W biegu głównym prowadzony będzie pomiar czasu metodą ręczną
• Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń służb medycznych, porządkowych, 

sędziów i organizatorów.
• Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.


