
 

 

RGULAMIN  

 

„BIEG ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH TROPEM WILCZYM” 

 

1. Termin i miejsce : Mrocza, 01.03.2020r. (niedziela)  

 

Cel: propagowanie zdrowego stylu życia. Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych którzy walczyli dla nas o 

Wolną Ojczyznę. Promocja Gminy Mrocza. 

 

Organizator wydarzenia: Rada Miejska w Mroczy, Urząd Miasta i Gminy Mrocza. 

 

2. Bieg dystanse : 

 

a) bieg główny 1963m  

b) bieg dla dzieci 400 m 

c) bieg dla dzieci 800m  

 

3. Rejestracja biegaczy:  

 

Rejestracja biegaczy dla biegu głównego odbędzie się drogą elektroniczną przez stronę: 

elektronicznezapisy.pl, natomiast dla biegu na dystansie 400 i 800 metrów rejestracja odbędzie się poprzez 

drogę mailową pod adresem: biegtropemwilczymmrocza@gmail.com 

 

4. Program minutowy: 

 

10:00 - 11:00 przyjmowanie zgłoszeń w biurze zawodów oraz wydanie pakietów startowych. 

12:00 - 12:15 rozgrzewka przed biegiem. 

12:30 - 12:45 start biegu dla dzieci na dystansie 400m. 

13:00 - 14:00 start biegu dla dzieci na dystansie 800m. 

14:30 - 15:30 start biegu głównego na dystansie 1963m. 

15:45 wręczenie pucharów dla zawodników, którzy uplasowali się na pierwszych trzech miejscach Open 

Kobieta oraz Mężczyzna w biegu głównym na dystansie 1963m. Pamiątkowe medale i dyplomy dla dzieci w 

biegu na 400 i 800m. 

16:00 wspólny ciepły posiłek orz zakończenie imprezy. 

 

5. Warunki uczestnictwa: 

 

Uczestnicy biegu, którzy będą chcieli wziąć udział powinni zgłosić się w dniu 01.03.2020 do biura zawodów 

w godzinach 10:00 - 11:30 po odbiór pakietu startowego, przedstawić dokument tożsamości, podpisać 

wymagane oświadczenie.  
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a) w biegu głównym na dystansie 1963 metra, mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy dnia 01.03.2020 roku 

ukończyli 16 rok życia. 

b) biegacze poniżej 16 roku życia muszą posiadać zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w 

biegu. 

c) każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział  biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym. każdy 

startuje na własną odpowiedzialność w biegu na wybranym dystansie. 

d) numer startowy pobrany w biurze zawodów, powinien być przypięty na ubraniu wierzchnim, w miejscu 

klatki piersiowej. Osoby z zasłoniętym w całości lub częściowo numerem startowym nie będą 

klasyfikowani. 

e) informację dotyczące uczestnictwa w biegu Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym udzieli koordynator 

biegu Iwona Zielińska 503-464-937. 

 

6. Nagrody: 

 

Dla wszystkich zawodników na dystansie 400 i 800 metrów przewidziane są pamiątkowe medale oraz 

dyplomy. Zawodnicy, którzy uplasują się na pierwszych miejscach w biegu głównym w kategorii Kobiet i 

Mężczyzn otrzymują puchary i dyplomy. 

 

7. Postanowienia organizatora biegu Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym. 

 

a) w sprawach spornych i nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy. 

b) organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione. 

c) organizator udostępnia zawodnikom namiot do przebrania oraz parking. 

d) organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne. 

e) dla wszystkich uczestników biegu zapewniamy gorący posiłek. 

f) organizator zastrzega sobie dokonywania zmian w wyniku zaistnienia nieprzewidzianych i 

uzasadnionych okoliczności. 

g) organizator przewiduje klasyfikację Open w biegu głównym. 

 

Zachęcamy do wzięcia udziału  w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym w Mroczy. 

 

ORGANIZATORZY 


