
REGULAMIN 
"TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH" 

 
1. Cel zawodów: 

- 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 mieszkańców Stalowej 
Woli. 
- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 
- Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 
 

2. Organizator : 
- Prezydent Miasta Stalowej Woli  
- Fundacja Wolność i Demokracja 
 

3. Termin i miejsce zawodów : 
- 15 sierpnia 2021 roku. 
- Start biegu na dystansie symbolicznym 1963 m o godzinie 9:00. 
- Start biegu na dystansie 5000 m o godzinie 9:15. 
- Obie trasy rozpoczynają się w Parku Miejskim. 
- Trasa przebiegać będzie ścieżkami i chodnikami w Parku Miejskim (graficzny plan trasy w załączniku 
do regulaminu).  
- Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów 
ruchu drogowego oraz wszelkich przepisów prawa, obowiązujących na terenie kraju. 
 

4. Program szczegółowy: 
• godzina 7.00 – otwarcie biura zawodów, 
• godzina 8.45 – zamknięcie biura zawodów, 
• godzina 8.50 – powitanie zawodników na linii startu, 
• godzina 9.00 – start biegu na dystansie 1963 m, 
• godzina 9.15 – start biegu na dystansie 5000 m, 
• godzina 10.00 – wręczenie nagród zwycięzcom biegu. 
 

5. Warunki uczestnictwa : 
- Bieg ma charakter otwarty. Zawody będą prowadzone w duchu fair-play. 
- Prawo do samodzielnego startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 15.08.2021 roku ukończyły  
16 rok życia.  
- Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie zawierające imię, nazwisko, datę urodzenia oraz wybrany 
dystans. 
- Osoby poniżej 16 roku mogą zgłosić się i uczestniczyć biegu wyłącznie wspólnie ze swoim opiekunem 
prawnym, pod opieką którego pozostają na całej trasie biegu. 
- Wszyscy zawodnicy startujący w biegu zobowiązani są poddać się weryfikacji w biurze zawodów  
w dniu startu w godz. od 7:00 do 8:45. Podczas weryfikacji zawodnicy pełnoletni muszą posiadać 
dowód tożsamości, a niepełnoletni legitymację szkolną. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie 
własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału (w przypadku osób pełnoletnich) lub 



podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych z podaniem ich numerów PESEL (w przypadku osób 
niepełnoletnich). 
- Decyzje lekarza lub służb medycznych dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są 
ostateczne i nieodwołalne. 
- Każdy uczestnik biegu musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom Organizatora  
i służb porządkowych. 
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu biegu. 
- Każdy zawodnik bierze udział w biegu w swoim stroju sportowym. Zawodnicy pokonujący dystans w 
sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani przez Organizatora. 
- Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych 
roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania 
zawodów. 
- Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu. 
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, uszkodzone lub zniszczone rzeczy 
uczestników zawodów. 
- Każdy zawodnik przed przystąpieniem do zawodów ma obowiązek zapoznać się  
z regulaminem biegu oraz jest zobowiązany do jego przestrzegania. 
- Dla 350 osób, które zapisały się na bieg jako pierwsze organizator zapewnia: 
• numer startowy z agrafkami, 
• koszulka, 
• medal, 
• materiały promocyjne. 
- Dla wszystkich uczestników biegu będzie zapewniona opieka medyczna. 
 

6. Sposób przeprowadzenia zawodów: 
- Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Organizatora.  
- Rywalizacja odbywać się będzie na podstawie listy startowej; każdy z zawodników przed 
przystąpieniem do rywalizacji zobowiązany jest do zgłoszenia się do biura zawodów, gdzie wydany 
zostanie numer startowy. 
 

7. Podsumowanie 
1. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 w pokoju 
117 w godzinach pracy Urzędu, a także drogą elektroniczną na adres e-mail: rrutyna@stalowawola.pl  
(w temacie: „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2021”).  
2. Przyjmowanie zgłoszeń w Urzędzie zostanie zakończone 10.08.2021 r. o godz. 15:30. 
3. W zgłoszeniu należy podać swoje imię, nazwisko, datę urodzenia, wybrany dystans/ dystanse oraz 
rozmiar koszulki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik nr 1 – Dystans 1963 m 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik nr 2 – Dystans 5000 m 
 

 


