
     REGULAMIN BIEGU 
  „TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” 

     Wyklęta 6 – ka 

        Strawczyn, 27 luty  2022r. 

 
I. Organizator 

- Samorządowe Centrum Kultury Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie 

ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn 

 www.olimpicstrawczyn.pl 

- Fundacja Wolność i Demokracja 

 

Współorganizatorzy 

- Gmina Strawczyn 

- Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Olimp Strawczyn 

- Szkoła Podstawowa w Oblęgorku im. Henryka Sienkiewicza 

- Olimpic Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Strawczynku 

 
 

II. Cele i założenia bieg 

- Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz oddanie hołdu wszystkim 

żołnierzom podziemia antykomunistycznego walczących w latach 1944-1963. 

- Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej. 

- Promocja gminy Strawczyn. 

- Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności. 

- Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych. 

 

III.  Termin i miejsce 

1. Bieg odbędzie się w dniu 27 luty 2022 roku (niedziela). 

2. Start biegu honorowego na 1963m nastąpi o godz. 10:15 

3. Start Biegu na 6 km nastąpi o godzinie 11.00   

4. Start i meta biegu zlokalizowane będą przy wejściu do Suchedniowsko-Oblęgorski Park 

Krajobrazowy ( Aleja Lipowa msc. Oblęgorek Gmina Strawczyn) 

5. Trasa będzie oznaczona pionowo co 1 km. 

 

IV.  Zasady uczestnictwa i zgłoszenia 

1.  Limit uczestników wynosi 120 osób na dystansie 6 km oraz 30 osób na dystansie 

1963metry . 

2. Zgłoszenia należy dokonywać elektronicznie na stronie www.zapisyonline.pl 
3. Zawodnicy w biegu na 6 km powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na 

własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia 

lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania 

oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). 

4. Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 27 luty 2022 r. nie osiągnęły jeszcze 

pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub 

prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu 

jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji 

zawodnika w biurze zawodów. 

5.  W Biegu na dystansie 1963 m prawo startu mają osoby, które na dzień 27.02.2022r. 
ukończyły 10 lat i dokonają pełnej rejestracji do biegu, z tym że za osoby, które nie 

http://www.olimpicstrawczyn.pl/


ukończyły w dniu 27.02.2022 r. 13 lat rejestracji dokonuje rodzic lub opiekun prawny . 

Osoby, które na dzień 27.02.2022r. nie ukończyły 10 lat mają prawo startu wyłącznie z 

rodzicem lub opiekunem prawnym, po dokonaniu rejestracji do Biegu przez 
rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku osób, które do dnia 27.02.2022r. ukończyły 13 

rok życia ale nie ukończyły 18 roku życia, do zgłoszenia wymagane jest posiadanie 

Oświadczenia podpisanego przez rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na 

udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie 

takie należy złożyć w dniu 27.02.2022r. w Biurze Zawodów. 

6. Pakiety startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości / legitymacji oraz 

dowodu wpłaty wpisowego. 

7. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów przypisanych do numerów startowych 

w biurze zawodów. 

8. Biuro zawodów mieścić się będzie w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Oblęgorku 

ul. Gimnazjalna 15, w dniu imprezy tj. 27.02.2022r. Od godz. 8.00 
 

V. Opłaty startowe 

W biegu na 6 km 

a) 30 zł przelewem po uprzedniej internetowej rejestracji do dnia 30 stycznia 2022 roku. Od 

31 stycznia 2022 r. do 24 lutego 2022 r. opłata będzie wynosić 45 zł 

b) W dniu zawodów nie będzie możliwości wykupienia pakietu. 

W Biegu na 1963 metry 

c) 15zł – przelewem po uprzedniej internetowej rejestracji do dnia 24 lutego 2022 roku, 

2. Dokonując zgłoszenia i opłaty zawodnik akceptuje regulamin biegu. 

3. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku 
rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

4. Po zaksięgowaniu płatności odpowiednia informacja pojawi się przy nazwisku zawodnika 

na liście startowej 

5. Przy płatności przelewem automatycznym, za pomocą systemu, zawodnik wyraża zgodę na 

przekazanie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail itp. firmie 

PayNow S.A., w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji. 

6. Opłata startowa trafia na konto organizatora. 

 

VI. Klasyfikacja końcowa 

Prowadzona będzie klasyfikacja na dystansie 6 km w wymienionych kategoriach : 

Mężczyźni: 

1. - OPEN 

2. - M20 mężczyźni 16 - 29 lat, 

3. - M30 mężczyźni 30 - 45 lat, 

4. - M40 mężczyźni 46 - 59 lat, 

5. - M50 mężczyźni 60 i więcej, 

 

  Kobiety: 

1. - OPEN 

2. - K20 kobiety 16 - 29 lat, 

3. - K30 kobiety 30 - 45 lat, 
4. - K40 kobiety 46 - 59 lat, 

5. - K50 kobiety 60 – i więcej, 

 

 

 

 

 Klasyfikacja mieszkańców gminy Strawczyn: 



1. Najszybsi zawodnicy z gminy Strawczyn 

kobiet i mężczyźni  1-3, 

 
Klasyfikacja Generalna na  1963metr 

- Open 

Kobiet – 1-3 miejsca 

Mężczyzn – 1-3 miejsca 

 

 

 

 

VII. Nagrody 

1. W klasyfikacji generalnej oraz w kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 przewidziano 

statuetki oraz upominki. 
2. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg na dystansie 1963 oraz 6 km mają zapewniony 

pakiet startowy w tym pamiątkowy medal, koszulkę oraz posiłek regeneracyjny. 

 

VIII. Zasady finansowania 

1. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy. 

2. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej. 

 

IX. Zasady zachowania uczestników biegu istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 

1. Zawodnicy biegną wyłącznie trasą: asfalt / szuter / piach/ trakt leśny  wyznaczoną przez 

organizatora. Suma wzniesień 180up (bieg terenowy – górski) 
2. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań 

i poleceń, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg. 

3. Bieg będzie odbywać się częściowo przy ruchu otwartym, należy więc zachować 

ostrożność. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu 

imprezy. 

 

X. Postanowienia końcowe 

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie 

biegu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie 

przekroczenia liczby 120 uczestników na dystansie 6 km oraz 30 osób na dystansie 1963m. 

4. Szatnie, depozyty i toalety dla uczestników znajdować się będą w specjalnie 

wyznaczonych miejscach (szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiwiecza w Oblęgorku) 

5. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej. 

6. Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia, zagubione 

lub skradzione podczas imprezy. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, 

(przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. 

8. Limit czasu na pokonanie trasy: 70 minut na 6 km oraz 30min na 1963m. 
9. Po tym czasie zawodnicy będą zabierani z trasy samochodem z napisem „KONIEC 

WYŚCIGU”. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, 

robienia mu zdjęć filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w 

Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. 

11. Uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest 

ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków. 



12. Protesty rozstrzyga Organizator są nieodwołalne. 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

14. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 
15. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w trakcie 

zawodów procedur związanych z reżimem sanitarnym dotyczącym epidemii 
SARS-CoV-2. 

 

          Dyrektor SCKSiC 

          Łukasz Woźniak 


