
 

 

 

 

               

     

 

 

 
 

REGULAMIN 

 
Biegu Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych “Tropem Wilczym” 

 
04.03.2018r. BLIZNA k/Ropczyc 

 
 
 

I. Organizator. 
 

TIMEKEEPER-Piotr Jemioło 
 

KONTAKT: 
 

Telefon: 884 902 258 
 

e-mail: biuro@tropemwilczymblizna.pl 
 

http://tropemwilczymblizna.pl/ 
 
 

ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ: 

 

Fundacja Wolność i Demokracja 

Al. Ujazdowskie 37 lok. 2 

00-540 Warszawa 
 

http://tropemwilczym.pl/ 
 

PARTNERZY: 
 

Gmina Ostrów 
 

Sołectwo Blizna- Pan Wiesław Jeleń 

mailto:biuro@tropemwilczymblizna.pl
http://tropemwilczymblizna.pl/
http://tropemwilczym.pl/


 

 

 

 

 

II. Cel zawodów. 
 
1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w la- 

tach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat. 

2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

4. Promocja Parku Historycznego Blizna. 

 
 

III. Termin i miejsce. 
 

Biegi odbędą się w dniu 4 marca 2018r. w miejscowości Blizna k/Ropczyc. 

Start i meta będą zlokalizowane tuż obok Parku Historycznego Blizna. 

Mapa i wskazówki dojazdu znajdują się na stronie wydarzenia : http://tropemwilczymblizna.pl/ 
 

 

 

III. Trasy. 
 

Dystans 1963m. 

 

• Jedna pętla. 

• Pofałdowana -teren wokół Parku Historycznego. 

• Nawierzchnia mięka, leśne ścieżki. 

• Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona. 

• Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 30 minut. 

• Start godz. 12:00 

 

Dystans 12,5km 

 

• Jedna pętla. 

• Trasa utwardzona,prowadząca niemalże w całości przez lasy. 

• Nawierzchnia 60% asphalt, 20% kamienista-utwardzona, 20% mięka,grunt leśny 

• Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona. 

• Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 120 minut. 

• Start godz. 12:30 

 

Mapa trasy wraz z profilem na stronie: http://tropemwilczymblizna.pl/ 

http://tropemwilczymblizna.pl/
http://tropemwilczymblizna.pl/


 

 

 

 

IV. Biuro zawodów. 
 

▪ Biuro zawodów będzie znajdować się w budynku tuż obok Parku Historycznego (pomiędzy Parkiem a 

boiskiem do gry).

▪ Biuro rozpocznie swoją pracę od godz. 9:00. i zakończy o 14:45. W tym czasie będą wydawane pakiety 
startowe oraz depozyty.

▪ Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego. W pakiecie 

startowym będzie spersonalizowany worek na rzeczy.

▪ Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.

▪ Szatnia znajduje się w odległości około 50m. od biura

▪ Istnieje możliwość zwiedzenia Muzeum Parku Historycznego. Więcej na 

http://www.parkhistorycznyblizna.pl/
 

 

V. Pakiety i inne świadczenia. 

 
Uczestnik w ramach opłaty wpisowej otrzymuje: 

 

✓ Numer startowy (pamiątkowy,bezzwrotny), 

✓ Pamiątkowa koszulka z wizerunkiem Żołnierzy Wyklętych (dotyczy tylko biegu głównego na 12,5km). 

✓ Ciepły posiłek na mecie 

✓ Zabezpieczenie medyczne i ubezpieczenie NNW 

✓ Elektroniczny pomiar czasu (tylko bieg główny) 

✓ Gadżety okolicznościowe. 

✓ Worek depozytowy 

 
Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.parkhistorycznyblizna.pl/


 

 
 
 
 

VI. Klasyfikacja i nagrody. 

 
• Zwycięzcy (K&M 1-3) obu biegów otrzymają okolicznościowe puchary. Każdemu uczestnikowi 

zostanie na mecie wręczony pamiątkowy medal. 

• Klasyfikacja biegu głównego zostanie ustalona na podstawie elektronicznego pomiaru czasu. Bieg na 

dystansie1963m nie będzie mierzony. 

• Ze względu na cel i charakter zawodów nie przewiduje się nagród finansowych. 

 

 

VII. Uczestnictwo. 
 
 

• W biegu głównym na dystansie 12,5 km prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Limit 

uczestników biegu głównego 180 zawodników. 

• W biegu na dystansie 1963 nie wprowadza się limitu wiekowego. Niepełnoletni mogą startować za zgodą 

lub opieką rodziców czy też opiekuna prawnego. 

• Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów 

w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów 

• Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Karty Zawodnika o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem 

weryfikacji danych osobowych 

• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym pociąga za sobą 

naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci 

• Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, 

zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to 

ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność 

• Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się z regulaminem biegu i akceptuje go i 

zobowiązuje się do jego przestrzegania 

• Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu. 

• Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

VIII. Zgłoszenia i opłaty. 
 
 
 

• Zapisy do zawodów odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

http://tropemwilczymblizna.pl/ do dnia 01.03.2018 tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. 
 

UWAGA!.Po tym terminie nie ma możliwości rejestracji.W dniu zawodów biuro nie będzie prowadziło 

zapisów ani nie będzie przyjmowało opłat. 

 

• Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn. 

• Uczestnicy biegu zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości: 

 
 

Bieg na dystansie 1963m – 15 zł 

Bieg na dystansie 12,5km – 30 zł 

 

• Ze względu na limit 180 osób liczy się kolejność wpłat !!! 

 

• Po dokonanej rejestracji każdy uczestnik otrzyma wiadomość z danymi do wpłąty. Dlatego prosimy 

o dokładne wpisanie swojego adresu email. 

 

Uczestników, którzy nie są odhaczeni jako opłaceni prosi się o zabranie ze sobą potwierdzenia 

wpłaty lub o wcześniejszy kontakt z organizatorem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://tropemwilczymblizna.pl/


 

 

 

IX. Uwagi końcowe. 
 

• Wszystkich uczestników zawodów 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. 

• Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne. 

• Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy. 

• Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich. 

• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy. 

• We wszystkich sprawach nieujętych regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje 

wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu. 
 

 

 

 


