
REGULAMIN BIEGU  

                   „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 
  
ORGANIZATOR  
  
Organizatorem „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest: Stowarzyszenie 
„BiegajZapobiegaj” oraz CAW „Aqua Zdrój”.  
  
CELE  
  
 Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  
  
 Upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.  
  
 Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców regionu Wałbrzyskiego oraz 

Polski.  
  
 Promocja Miasta Wałbrzycha, jako przyjaznego dla biegaczy.  
  
TRASA BIEGU  
  
 Bieg odbędzie się 3 marca 2019 roku w Wałbrzychu w Parku Sobieskiego.  
  
 Start zawodników nastąpi o godz.12.00 dla obu dystansów z ul. Żwirki i Wigury przy hali lekkoatletycznej 

w dzielnicy Nowe Miasto. Trasa biegu będzie przebiegać po nawierzchniach asfaltowo- szutrowych. 
Jedna pętla liczy 1963 m.  

  
 Długość trasy biegu głównego wynosi 1963 metry (1 pętla).  
  
 Dystans biegu głównego związany jest z rokiem śmierci ostatniego żołnierza wyklętego - „Józefa 

Franczaka, ps. Lalek”.  
  
 Bieg dodatkowy na dystansie ok. 6 km ( 3 pętle).  
  
 Start do obu biegów nastąpi wspólnie.  
  
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY  
  
godz. 11.20 - start biegu dla dzieci  
godz. 12:00 - start biegu Głównego na dystansie 1963 m   
godz. 12:00 - start biegu dodatkowego na dystansie 6 km (limit czasowy do 1 h)  
godz. 14:00 - uroczyste zakończenie imprezy  
  
KLASYFIKACJA I NAGRODY  
  
 W Biegu będzie prowadzona klasyfikacja ogólna z podziałem na płeć na poszczególnych dystansach.   
  

Na obu dystansach 1963m oraz 6km obowiązuje limit zgłoszeń 450 osób.  
BIEG GŁÓWNY - 1963m - kategorie: OPEN K/M: 1-6 dekoracja na podium.  
BIEG DODATKOWY - 6 KM. – kategorie: OPEN K/M: 1-6 dekoracja na podium.  
  
 
 



 Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.  
  
 Organizator przewiduje dodatkową dekorację dla najstarszej zawodniczki oraz najstarszego zawodnika.  
  
BIEG DLA DZIECI PRZESZKOLE – nagroda dla wszystkich uczestników biegu, dystans ok. 150m,  
SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA 1-3 – wszyscy dyplomy, dystans ok. 500m,  KLASA 4-6 – wszyscy 
dyplomy, dystans ok. 1km.  
  
POMIAR CZASU  
  
Pomiar czasu będzie prowadzony przez firmę DATASPORT, przy użyciu chipów w numerze startowym.  
Numer z chipem należy zamocować z PRZODU koszulki. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji w 
układzie. Posiadanie chipa jest warunkiem sklasyfikowania w komunikacie końcowym.  
  
UCZESTNICTWO  
  
 Biuro zawodów będzie się mieścić w Hali Lekkoatletycznej w Wałbrzychu przy ulicy Chopina 1a.  
02.03.2019 w godz: 9.30 – 12.00 oraz w dniu zawodów od godz. 8.30 – 11.00  
  
 Do biegu na obu dystansach mogą przystąpić uczniowie szkół podstawowych 7< oraz średnich, które 

przedstawią pisemna zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.  
  
 Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do organizatora 

Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej.  
  
 Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem 

biegu, akceptuje go i zobowiązuje go do jego przestrzegania.  
  
 Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.  
  
 Uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.  
  
 Zawodnicy podczas rejestracji deklarują, na jakim dystansie biorą udział.  
  
 W trakcie biegu zmiana dystansu nie będzie brana pod uwagę, a samowolna zmiana spowoduje brak 

klasyfikacji zawodnika w zawodach.  
  
 Każdy uczestnik biegu zweryfikowany w biurze zawodów ma zapewnione ubezpieczenie NW.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA  
  
 Zgłoszenia do biegu przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy: datasport.pl  
  
 W obu biegach 1963m, oraz 6 km obowiązuje limit 450 uczestników.  
  
 Zgłoszenia on-line, oraz opłata startowa, będą przyjmowane do dnia 25.02.2019 roku lub 

wcześniejszego wyczerpania limitu uczestników.  
  
 Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy i oraz uiszczenie opłaty 

startowej.  
  
 Opłata startowa za udział w biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wynosi: do 25 lutego – 25zł, a w dniach 

2.03 oraz 3.03 – 30zł.  
  
 Z opłaty startowej zwolniona jest młodzież Wałbrzyskich szkół za okazaniem ważnej legitymacji 

szkolnej.  
  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
  
 Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.  
 Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie biegu.  
 Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy. 
 W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.  


