
REGULAMIN BIEGU 
IX edycja „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

16 maja 2021 w Radziejowie

1. ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ:
 
-  Fundacja  Wolność  i  Demokracja  Aleje  Jerozolimskie  30  lok.  14,  
00-024  Warszawa,  KRS  0000249712,  NIP  701-000-41-21,  REGON
140429708, fundacja@wid.org.pl

- PARTNER LOKALNY: 

- Radziejowski Dom Kultury, ul. Objezdna 40, 88-200 Radziejów, NIP 889-00-
03-314, REGON 000284693 radziejowskidomkultury@op.pl

2. CEL IMPREZY
-  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.

3.  TERMIN,  MIEJSCE BIEGU I  IMPREZ  TOWARZYSZĄCYCH WEDŁUG
PLANU: 16 maja 2021 (niedziela),  tzw. teren miasteczka ruchu drogowego
(Tor  rolkowy)  przy ul.  Sportowej  w  Radziejowie*  (*Organizator  
w  szczególnych  przypadkach  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  miejsca
oraz formuły imprezy).

10.00  –  Otwarcie  Biura  Zawodów,  w  którym zawodnicy  odbierają  pakiety
startowe. Biuro zostanie zamknięte o godzinie 11.45.
12:00 Start honorowy wszystkich uczestnikówna dystansie 200 metrów* 
(*pod warunkiem zluzowania obostrzeń związanych z COVID-19).  
12.05 – Bieg na dystansie 200 metrów (kategoria dzieci do lat 10)
12:10 -  Bieg na dystansie 200 metrów (kategoria dzieci do lat 11-12) 
12:15 -  Bieg na dystansie 400 metrów (kategoria dzieci do lat 13-15)
12.30 – Bieg główny oraz marsz Nordic walking na dystansie 1963 metrów 
(kategoria open- powyżej 16 roku życia). 
13.15 – Oficjalne zakończenie imprezy. 
 
4. TRASA, DYSTANS
TRASA: 
-  dystans  1963  m (długość  biegu/marszu  Nordic  Walking  to  symboliczne
upamiętnienie  daty  śmierci  ostatniego  z  Żołnierzy  Wyklętych,  Józefa



Franczaka  ps.  „Lalek”,  zamordowanego  przez  funkcjonariuszy  Służby
Bezpieczeństwa  w  dniu  21  października  1963  r.)
- Dukty leśne oraz odcinek ścieżki rowerowej.
-Zawodników  obowiązuje  limit  czasu  wynoszący  30  minut.
- Bez pomiaru czasu i odnotowywania zajętych miejsc.

 
BIURO ZAWODÓW, SZATNIE
Adres biura zawodów i szatni: 
-  do  14  maja  2021  biuro  zawodów  będzie  się  mieściło  w  siedzibie
Radziejowskiego  Domu  Kultury,  ul.  Objezdna  40,  88-200  Radziejów.  
W dniu  imprezy (16 maja  2021r)  biuro  zawodów będzie  się  mieściło  na  
tzw. terenie miasteczka ruchu drogowego (Tor rolkowy) przy ul Sportowej.
- Organizator nie zapewnia szatni do przebrania.
- Organizator nie zapewnia depozytu oraz natrysków.
- Biuro czynne będzie w niedzielę 16 maja w godzinach 10.00-11.45. 

6. KLASYFIKACJA
Bieg ma charakter symboliczny i nie będą odnotowywane miejsca na mecie
biegu oraz indywidualne nagradzanie zawodników.

7. UCZESTNICTWO
-  W  biegach  na  1963  m  prawo  startu  mają  wszyscy  zawodnicy  –  brak
ograniczeń  wiekowych  (oprócz  osób  poniżej  16  roku  życia).  Osoby
niepełnoletnie (16-17 lat) mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej
zgody prawnego opiekuna.
- Limit uczestników wszystkich biegów i marszu Nordic walking wynosi 180
osób z następującym podziałem:
- bieg dzieci i młodzieży: 80 osób.
-  bieg główny w tym Nordic Walking: 100 osób.
- 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  własnoręcznie
podpisanie  oświadczenia  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  i  klasy  mundurowe  do  startu  w
umundurowaniu.  Nie  jest  to  warunek  konieczny,  jednak  ze  względu  na
charakter biegu mundur będzie mile widziany.

8. ZGŁOSZENIA, OPŁATY
- Zapisy do wszystkich biegów oraz marszu Nordic walking są zwolnione z
opłat.



– Zapisy  do  biegu  głównego  oraz  Nordic  walking   odbywają  się  za
pomocą  formularza  zgłoszeniowego  dostępnego:  -na  stronie
https://dostartu.pl/Tropem%20Wilczym.%20Bieg%20Pami%C4%99ci
%20%C5%BBo%C5%82nierzy%20Wykl%C4%99tych%202021-v5612
-do  dnia  14.05.2021  -lub  osobiście  16  maja  2021roku  w  biurze
zawodów –tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. 

UWAGA:  Przy  zapisywaniu  w  biurze  zawodów  oraz  podczas  zapisów
elektronicznych  po  wyczerpaniu  limitu  rozmiarówek,  organizator  nie
gwarantuje  koszulki  w  deklarowanym  rozmiarze.  Organizatorzy  mogą
odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.

9. ZASADY FINANSOWANIA
- Udział w biegu jest nieodpłatny.
- Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.
-  W  ramach  zapisów  organizator  zapewnia:  rezerwację  miejsca  w  biegu,
numer startowy, agrafki, koszulkę z grafiką o tematyce Żołnierzy Wyklętych,
pamiątkowy medal, torbę okolicznościową, posiłek regeneracyjny.

10. 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.
- Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
- Osoby biorące udział w Biegu zobowiązane są do startu w oficjalnej koszulce
otrzymanej  w  pakiecie  oraz  do  umieszczenia  numeru  startowego  z  przodu
koszulki w widocznym miejscu. 
- Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
-  Obsługa  medyczna  będzie  zlokalizowana  w  okolicy  startu/mety -
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie
imprezy.
- Interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.
- Partner lokalny jest w posiadaniu polisy OC dla uczestników biegu (suma
ubezpieczenia opiewa na kwotę 1000000 złotych).
- W biegach część trasy biegnie nawierzchnią asfaltową przy ograniczonym
ruchu drogowym, z tego względu organizator prosi o zachowanie szczególnej
ostrożności oraz korzystanie wyłącznie z pasa wydzielonego na cel biegu.
-  Kontakt:  radziejowskidomkultury@op.pl,  tel.  797-591-737  (w  dniu  biegu
telefon będzie nieaktywny)


