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REGULAMIN
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

I.  ORGANIZATORZY :
 Organizator lokalny - FUNDACJA AKTYWNI (adres email: aktywni@onet.eu)
Dyrektor Biegu: Tomasz Mrowiec (500300356 t.mrowiec@onet.pl)
(Sławomir Grzegorzyca (609534290)  
 Pomysłodawca – Fundacja Wolność i Demokracja
 Współorganizator - Młodzież Wszechpolska
 ***Zawody są współfinansowane przez Urząd Miasta Katowice

II. CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU:
 Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 

1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
 Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
 Podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków.
 Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

III. TERMIN I MIEJSCE:
 Bieg odbędzie się 4 marca 2018r. w Katowicach na terenie Parku Kościuszki.
 Start i meta – Park im. T. Kościuszki w Katowicach (w okolicy Wieży Spadochronowej, GPS: 

50.246703, 19.010196).
 Dystans wynosi 1963 metry. Wskazuje on na datę śmierci ostatniego żołnierza wyklętego 

Józefa Franczaka „Lalka”, dodatkowo odbędzie się bieg na dystansie 5 km oraz 10 km.
 Trasa przebiegać będzie ścieżkami Parku im. T. Kościuszki oraz częściowo drogami 

asfaltowymi. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce 
sytuacyjnej. Trasa będzie oznaczona znakami co 1 kilometr.

IV. PROGRAM BIEGU: 

 08:30 – Otwarcie biura zawodów 
 11:30 – Zakończenie wydawania pakietów
 12:00 – Bieg na dystansie 1963 m
 12:30 – Wręczenie nagród dla zwycięzców biegu na dystansie 1963
 13:00 – Bieg na dystansie 5 km oraz 10 km 
 14:30 – Ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców 
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V. TRASA I DYSTANS BIEGU: 
 Bieg na dystansie 1963 m - mała pętla po parku.
 Bieg na dystansie 5 km (1 pętla) oraz 10 km (2 pętle).
 W przypadku dużego opadu śniegu, trasa zostanie wcześniej odśnieżona.
 Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Zawodnicy skracający trasę zostaną 

zdyskwalifikowani.
 Zawodnicy biegu mają obowiązek dostosowania się do poleceń pracowników obsługi biegu 

oraz Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Policji.

VI. LIMIT CZASU: 
 Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu głównym wynosi 90 minut.
 Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się:
a) drogą elektroniczną na stronie zawodów do 26 lutego 2018 r.;
b) w biurze zawodów w dniu zawodów.
 Limit uczestników wynosi 350 osób.
 Opłata startowa:
c) opłata startowa za udział w biegu na dystansach: 1963 m, 5 km oraz 10 km wynosi:

– 30 zł opłata do 31 stycznia 2018,
– 40 zł opłata do 26 lutego 2018,
– 50 zł opłata w dniu zawodów 4 marca 2018;

d) opłatę za uczestnictwo w biegu można dokonać na rachunek bankowy lub gotówką w dniu 
zawodów;
e) odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości i podpisaniu 
formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów;
f) Rachunek Bankowy:

IDEA BANK 77195000012006034157930002
FUNDACJA-AKTYWNI, 43-180 Orzesze, ul. Waryńskiego 16A

g) w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko osoby startującej oraz dopisek „Tropem 
Wilczym”;
h) opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej 
opłaty na innego uczestnika;
i) istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę uczestników na jednym 
blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym przypadku w tytule przelewu należy wpisać "Opłata
grupowa" oraz imiona i nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu.

VIII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują:
 Pakiet startowy, który obejmuje: numer startowy i chip elektroniczny do pomiaru czasu, 

agrafki, bon na napój i śląski kołocz.
 Pamiątkową koszulkę z wizerunkiem „mjr Hieronim Dekutowski ps. Zapora”
 Po ukończeniu biegu uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal 
 Zabezpieczenie medyczne i ratownicze.
 Depozyt.
 Puchary dla najwyżej sklasyfikowanych zawodników w każdej kategorii.
 Uczestnicy zawodów będą ubezpieczeni od OC.
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IX. KLASYFIKACJE I NGARODY
 Puchary oraz nagrody rzeczowe otrzymają zawodnicy za zajęcie miejsc I-III w biegach na 1963

m, 5 km, 10 km w klasyfikacji OPEN KOBIET oraz OPEN MĘŻCZYZN.
 Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

X. UCZESTNICTWO
 Prawo startu w biegu  mają wszystkie osoby legitymujące się dobrym stanem zdrowia 

(pisemna deklaracja na zgłoszeniu).
 Przy weryfikacji wymagany jest dowód osobisty lub legitymacja szkolna (data urodzenia).
 Młodzież poniżej 16 roku życia wystartować może pod warunkiem pisemnej zgody rodzica.
 Wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów zlokalizowanym w Parku 

im. T. Kościuszki w Katowicach (w okolicy Wieży Spadochronowej, GPS: 50.246703, 
19.010196).

 Wydawanie rzeczy zawodników z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru 
startowego. Zagubienie numeru startowego zwalnia organizatora od odpowiedzialności za 
przechowywane rzeczy.

 Obowiązuje limit 500 uczestników.
 Zawodnicy zgłaszający się poza limitem mogą wystartować w biegu, natomiast organizator nie

zapewnia pełnego pakietu startowego.
 Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” 

podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu 
zawodów.

 Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu 
udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na 
życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w 
związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu 
odpowiedzialności.

 Numer startowy należy przymocować na przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru 
startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona. Zawodnicy bez 
numeru startowego mogą zostać usunięci z trasy biegu.

 Zawodnicy na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru 
czasu, nie będą sklasyfikowani oraz nie otrzymają pamiątkowego medalu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin 

imprezy.
 Organizator podczas zawodów zapewnia opiekę medyczną.
 Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do 

koszulek.
 Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. W sprawach nie ujętych w 

regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu 

(zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie).
 Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim 

współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie 
ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i 
majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach.

 Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
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 Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone 
przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.

 Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od 
organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami.

 Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż w razie kolizji lub wypadku nie może 
wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

 Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb 
porządkowych oraz warunków regulaminu.

 Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych.
 Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z imprezy ze 
swoim wizerunkiem w internecie, prasie oraz w radiu.

 W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik 
zostanie zdyskwalifikowany.

 Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty 
będą rozpatrywane w czasie 48 godzin. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 
zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie 
przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i 
Organizatora.

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu 
oraz jego interpretacji.
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