
REGULAMIN BIEGU LOKALNEGO 

TROPEM WILCZYM 

BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

JĘDRZEJÓW -Las Gaj   01.03.2020r. 
 

I. CELE IMPREZY : 

 

* Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

* Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działajacego w latach 

   1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP 

* Promocja sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia 

* Promocja Jędrzejowa i regionu 

 

II. ORGANIZATORZY : 

 

* Organizatorem ogólnopolskim biegu jest  Fundacja Wolność i Demokracja 

* Lokalnym Parterem Biegu jest Gmina Jędrzejów 

* Lokalnym organizatorem biegu są : Stowarzyszenie Kibiców Naprzodu Jędrzejów 

   "Wiara Miasta Zegara" i Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy NADIR Jędrzejów 

* Lokalnymi współorganizatorem biegu jest  Nadleśnictwo Jędrzejów – Lasy Państwowe 

 

III. TERMIN I MIEJSCE : 

 

* Zawody odbędą się w dniu 1 marca 2020r. godz. 11:30 

* Centrum zawodów, start i meta zlokalizowane będą na polanie na której znajdowała 

   się leśniczówka "Gaj" – płd-zach skraj lasu,dojazd od m. Sudół 

* Biuro Zawodów zlokalizowane będzie   w  centrum  i  będzie  czynne  w  godz. 9:00 -11:00 

 

IV. TRASY I DYSTANSE : 

 

* Bieg rozegrany będzie  na  następujacych  dystansach : 1963 m, 5 km  i  10 km 

* Trasy biegu wytyczone po leśnych drogach  i  ścieżkach , częściowo utwardzone (szutrowe), 

    oznakowane. Bieg na 1963 startuje osobno, na 5 i 10 km start wspólny zawodnicy biegną po 

   ok. 5 km pętli. 

* Start do biegu na 1963 m o godz. 11:30, do biegów na 5 i 10 km o godz.12:00 Obowiązuje 

   limit czasowy na biegu na dystansie 10 km- 2h 

* W trakcie imprezy przewidujemy biegi dla dzieci (osobny regulamin) na dystansach 600-1200 m.     

Zapisy na miejscu, udział bezpłatny. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA : 

 

* Uczestnicy biegu na 10 km muszą mieć ukończone 16 lat, na krótszych dystansach mogą 

    startować młodsi uczestnicy 

* Osoby niepełnoletnie  (poniżej 18 roku życia)  muszą  posiadać  pisemną  zgodę  rodziców 

   ( opiekunów prawnych) i przybyć na zawody w towarzystwie opiekuna 

* Zaleca się posiadanie badań lekarskich dopuszczajacych  do biegania. Uczestnicy startują  na 

   własną odpowiedzialność co potwierdzają oświadczeniem – na  miejscu  w  Biurze Zawodów 

* Zgłoszenia  do  biegu  przyjmowane  są  wyłącznie  za  pomocą  formularza zgłoszeniowego 

   online dostępnego na stronie  www.elektronicznezapisy.pl    w terminie do 24 lutego br. 

   do godz. 20:00  lub do  wyczerpania pakietów startowych  - 250 sztuk (wszystkie dystanse ) - 

   decyduje kolejność zgłoszeń 

http://www.elektronicznezapisy.pl/


* Jeśli pula pakietów nie zostanie wyczerpana  do  czasu zakończenia zapisów,  możliwe będzie 

   zapisanie się do biegu w Biurze Zawodów w godz.9:00-11:00 

* Organizatorzy nie ubezpieczają dodatkowo zawodników na czas imprezy 

* Na biegu obowiązuje ręczny pomiar czasu, trasa jest nieatestowana 

 

VI. OPŁATA STARTOWA I PAKIETY : 
 

* Obowiązuje opłata statrowa w wysokości 20,00 zł. Całkowity dochód z biegu przeznaczony 

   jest  na  pomoc  dla  niepełnosprawnej dziewczynki  -  Jagody  Stradomskiej   ( 2 latka  –    

   dziewczynka urodziła się bez rączek) 

* Opłata wnoszona w Biurze Zawodów w dniu biegu wynosi 30,00 zł 

* Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy organizatora lokalnego - 

   Stowarzyszenie Kibiców Naprzodu Jędrzejów   "Wiara Miasta Zegara" 

                 Bank Pekao SA o/Jedrzejów 

                 nr konta : 46 1240 4982 1111 0010 9566 0683 

                 w tytule "Tropem Wilczym" – imię i nazwisko, dystans 

* Opłata obejmuje pakiet startowy: okolicznościową koszulkę, pamiątkowy medal,  materiały 

   promocyjne, nr startowy, gorący posiłek, woda na mecie 

 

VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY : 

 

* wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale 

* na każdym dystansie nagradzane będą po 3 pierwsze miejsca OPEN KOBIET  

  i OPEN MĘŻCZYZN (puchary) 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE : 

 

* Bieg odbędzie się bez wzgledu na warunki atmosferyczne 

* Organizatorzy zapewniają odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie tras oraz piekę medyczną 

   dla zawodników 

* Zawodnicy startują  z  widocznym numerem startowym  ( przypięty z  przodu  na  piersi ) - 

   zawodnicy z niewidocznym numerem nie będą uwzględniani w klasyfikacji 

* Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń służb medycznych, porządkowych, 

   sędziów i organizatorów 

* Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje i urazy, pozostawione lub zaginione 

    rzeczy.Wszyscy uczestnicy biegu robią to na własną odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi 

   swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwskazań do  tego typu wysiłku 

* Każdy uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 

   13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

   27 kwietnia 2016r. dla celów niniejszej imprezy 

* Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia ich nazwiska na wynikach 

    z zawodów oraz na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora/współorganizatora w 

    ramach promocji imprezy "Tropem Wilczym" 

* Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów 


