
Regulamin 
TROPEM WILCZYM - BIEG PAMI ĘCI ŻOŁNIERZY WYKL ĘTYCH  

ŻORY, 04.03.2018 R. 
www.tropemwilczym.pl 

 

REGULAMIN  
  
CELE: 
 

1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego  
w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. 

2. Popularyzowanie wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych. 
3. Poprzez aktywność fizyczną, krzewienie współczesnych patriotycznych zachowań i  postaw 

młodzieży. 
4. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, w bliskości z przyrodą, jako najprostszej formy 

aktywności ruchowej. 
  
ORGANIZATOR: 
 

1. Pomysłodawcą, właścicielem wszelkich praw do koncepcji projektu oraz realizatorem 
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest Fundacja Wolność  
i Demokracja w Warszawie 

 
2. Organizatorem biegu lokalnego w Żorach, jest Partner Fundacji: Stowarzyszenie Inicjatyw 

Harcerskich „D ębina”, koordynator Robert Nowak,  
e-mail: tropemwilczymzory@wp.pl 

 
BIURO ZAWODÓW: 
 

1. Biuro organizacyjne zawodów znajdować się będzie na terenie Leśnej Strzelnicy „Dębina” 
w Żorach (N:50o 03’15’’, E:18o 43’43’’).  

2. Pakiety startowe będą wydawane w godzinach 8:30-11:30.  
3. Po tym czasie nieodebrane pakiety zostaną rozdysponowane wśród chętnych z listy 

rezerwowej. 
  
TERMIN I MIEJSCE: 
 

1. Bieg odbędzie się 04 marca 2018 r. na traktach leśnych Lasu Dębina w Żorach. Trasa biegu 
znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich.  

 
2. Start i meta na terenie Leśnej Strzelnicy „Dębina” (N:50o 03’15’’, E:18o 43’43’’). 
 
3. Bieg odbędzie się na dwóch dystansach: 

- Bieg Pamięci – bez pomiaru czasu – 1963m 
- Bieg Główny – z pomiarem czasu - 5km  

 
4. Trasa będzie podzielona na 5 równych odcinków – Wilczych ścieżek – z których każda, 

podczas Biegu, będzie nazwana imieniem Bohatera. 



LIMIT CZASU: 
 

1. Obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy biegu 5km – 60 minut. 
  
UCZESTNICTWO I OPŁATA STARTOWA: 
 

1. Opłata startowa w Biegu Głównym na dystansie 5km wynosi 35 zł – płatność elektroniczna 
w systemie zapisów Datasport. 

 
2. Obowiązuje limit zgłoszeń 350 osób. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej. W przypadku wolnych miejsc  
lub nieodebrania pakietów do godziny 11:30 opłata w dniu zawodów wynosi 40 zł 
(wyłącznie gotówką). Lista osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału z listy 
rezerwowej ogłoszona zostanie o godzinie 11:45. 

 
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

 
4. Opłata startowa za udział w Biegu Pamięci na dystansie 1963m wynosi 30zł.  

Zapisy i pobór opłaty poza systemem datasport. 
 

5. Wymagane są badania lekarskie potwierdzające, zdolność do udziału w Biegu, 
a w przypadku ich braku, uczestnik zobowiązany jest do złożenia podpisu pod 
oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby 
niepełnoletnie mogą wziąć udział w Biegu pod warunkiem złożenia podpisu na karcie 
zgłoszenia przez ich ustawowego opiekuna (podstawa prawna: rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101, poz.1095). 

 
6. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki. 

 
7. Wszyscy zawodnicy otrzymają numery startowe, które mają obowiązek umieścić (przypiąć 

agrafkami) na czas Biegu na koszulkach z przodu. Zawodnicy bez numerów startowych lub 
z numerami umieszczonymi niezgodnie z regulaminem nie zostaną sklasyfikowani. 

 
8. W ramach opłaty startowej w Biegu Głównym na dystansie 5km każdy uczestnik otrzyma 

pakiet startowy (koszulka, materiały edukacyjne) 
 

9. Każdy uczestnik, który ukończy Bieg, otrzyma medal. Na mecie zawodnicy otrzymają wodę 
oraz ciepły posiłek. 

  
ZGŁOSZENIA: 
 

1. Zgłoszenia do Biegu Głównego na dystansie 5km, w którym prowadzony będzie pomiar 
czasu przyjmowane będą przez Internet na stronach: www.datasport.pl;  
do dnia 31 stycznia 2018 roku, lub do wyczerpania limitu zawodników. 

 
2. Zgłoszenia do Biegu Pamięci na dystansie 1963m przyjmowane będą za pomocą arkusza 

zgłoszeniowego od dnia 1 stycznia do 31 stycznia 2018 roku.  
Zapisy do Biegu Pamięci poza systemem datasport. 

 



KLASYFIKACJE: 
 

Bieg Pamięci na dynastie 1963m 
1. Na dystansie tym przeprowadzona zostanie tylko klasyfikacja dzieci w formie Biegu 

Wilczków. Nagrodzonych zostanie trójka dzieci, które nie będą miały ukończonego  
12 roku życia. 

2. W Biegu Wilczków będą mogły wziąć udział również dodatkowo dzieci (do 12 roku życia), 
zapisane w dniu zawodów. Uczestnicy Ci otrzymają tylko numer startowy  
i udział ich w zawodach jest nieodpłatny. Nie przysługuje im jednak pakiet startowy biegu 
składający się z koszulki, materiałów edukacyjnych i medalu Tropem Wilczym. Biorą 
jednak oni udział we współzawodnictwie o najlepszych wilczków. 

  
Bieg Główny na dystansie 5km 
1. Przeprowadzona zostanie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 
2. Dodatkowo przeprowadzone zostanie współzawodnictwo w następujących  

kategoriach wiekowych: 
- Kobiety: K20, K30, K40, K50 i więcej 
- Mężczyźni: M20, M30, M40, M50, M60 i więcej 

3. Zostanie wybrany również najmłodszy i najstarszy uczestnik biegu. Nie ma ograniczeń 
wiekowych do startu na dystansie 5km, to rodzice podejmują decyzję o starcie. 

4. Na dystansie będzie również prowadzone współzawodnictwo zespołowe w kategorii 
mężczyzn i kobiet Klas Mundurowych o Puchar Komendanta Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Rybniku, ppłk Andrzeja Sygulskiego. 

 
  

NAGRODY: 
Bieg „Tropem Wilczym” ma charakter biegu pamięci, którego nadrzędnym celem jest 
uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych. Najlepszym zawodnikom zostaną przekazane 
pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.  

1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – Statuetki i dyplomy dla trzech najlepszych 
zawodników i zawodniczek 

2. Kategorie wiekowe – statuetki dla zwycięzców poszczególnych kategorii  
oraz dyplomy dla pozostałych biegaczy i biegaczek z miejsc I – III.  

 
  
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE: 

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 
2. Organizatorzy zapewniają pierwszą pomoc medyczną. 
3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób trenujących na trasie, 

przed i po imprezie. 
4. Organizator udostępnia zawodnikom Depozyt, który zorganizowany będzie na terenie 

Strzelnicy Leśnej „Dębina” 
5. Uczestnicy będą mięli możliwość skorzystania z parkingu przy Miasteczku Twinpigs w 
Żorach. Z terenu parkingu do biura zawodów prowadzić będzie wyznakowana trasa 
„Ścieżka Wilków”. Z parkingu do biura jest ok. 1km. 

6. Informacje dodatkowe dotyczące biegu uzyskać można poprzez profil żorskiego biegu na 
stronie WWW biegu: tropemwilczym.zory.tv oraz portalu fb: Tropem Wilczym – Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Żory 

7. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. Ewentualne protesty należy 
zgłaszać do 15 minut po wywieszeniu pierwszych nieoficjalnych wyników. Protesty będą 
rozpatrywane na miejscu. 


