REGULAMIN BIEGU „WILCZYM TROPEM 2020”
CEL
1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego
w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
3. Podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród
Polaków.
4. Popularyzacja biegania jako najprostrzej formy ruchu.
5. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

ORGANIZATORZY:
Główny:
Lokalny:
Partner:

Fundacja Wolność i Demokracja
„Stowarzyszenie Patriotyczny Zbąszyń”
UMiG Zbąszyń
Sołtys Stefanowa
Nadleśnictwo Wolsztyn

TERMIN:
01.03.2020 r. godzina 12:00
MIEJSCE:
Stefanowo – Stacja kolejowa
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem strony internetowej:
http://www.czasnachip.pl
Koszt pakietu startowego to 30złotych
Organizator wprowadza limit – 145 zarejestrowanych i opłaconych zawodników.

UCZESTNICTWO:
W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz osoby które ukończyły 16 rok życia
– za zgodą rodziców.
Organizator dopuszcza udział dzieci poniżej 16 roku życia tylko pod opieką i na
całkowitą odpowiedzialność rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka.
Każdy uczestnik/rodzic/opiekun prawny musi podpisać kartę startową wraz z deklaracją
o stanie zdrowia zgodną z Rozp. Min. Eduk.Na.z dnia 12.09.2001r.Dz.Ust.Nr 101
pozycja 1.
Organizator organizuje bieg na dystansie 5km, na wysokości 1963m będzie tzw
„premia”
„Premia” – zwycięstwo obowiązkowego biegu na dystansie 1963m który jest wpleciony
w bieg na długości 5km.
Uczestnik biegu na 5km bierze również udział w biegu na 1963m.
Organizator nie organizuje osobnego biegu na 1963m, jedynym dystansem
przewidzianym przez organizatora jest dystans biegu na 5km.
Podczas odbierania pakietu startowego należy się okazać dowodem tożsamości.
Pakiety startowe będą wydawane w biurze zawodów. W skład pakietu wchodzi:
- koszulka okolicznościowa
- medal
- materiały promocyjne
- torba papierowa
KATEGORIE:
- Bieg na 5km:
Kobiety ogólna
Mężczyźni ogólna
- Premia na dystansie 1963m:
Kobiety ogólna
Mężczyźni ogólna

NAGRODY:
Pierwsze trzy miejsca w każdej z kategorii zostaną nagrodzone upominkowymi
statuetkami i drobnymi upominkami.

SPRAWY RÓŻNE:
Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną.
Organizatorzy zapewniają na Premi (dystans 1963m) rejestrator video w celu
weryfikacji miejsc podium w kategorii kobiet i mężczyzn.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
Organizator ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków w
czasie trwania impezy.
Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

