REGULAMIN
Tropem Wilczym, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1. CEL
 Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego
działającego w latach 1944 - 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
 Promocja biegania, jako forma rodzinnego spędzania wolnego czasu.
 Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako zdrowej i prostej formy sportu
oraz wypoczynku.
 Promocja miasta Bielawa, jako przyjaznego dla biegaczy.
2. ORGANIZATOR
 Organizatorem biegu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie.
3. TERMIN I MIEJSCE
 Bieg odbędzie się 03.03.2019r. (Niedziela)
 Start pl. Wolności.
4. PROGRAM ZAWODÓW
9: 00 - 10: 30 - zapisy i weryfikacja zawodników
10: 00 - biegi dla dzieci ( kat. wiekowe: przedszkola, szkoły podst. klasy I-IV oraz V-VIII)
10: 45 - złożenie kwiatów pod pomnikiem
11: 00 - start biegu głównego na 1963 m
11: 30 - uroczysta dekoracja zawodników
12: 00 - zakończenie zawodów
5. TRASY BIEGU
 Trasa biegu głównego będzie przebiegać ulicami: Piastowska, Kopernika, 3-go Maja,
Wolności,
 Długość trasy biegu głównego wynosi 1963 m (1 pętla)
 Dystans biegu głównego związany jest z rokiem śmierci ostatniego żołnierza wyklętego
Józefa Franczaka ps. „Lalek”
 Bieg dla dzieci odbędzie się na Placu Wolności - długość trasy 150 m, 500 m
 Przedszkola - długość trasy 150 m (Pl. Wolności - 1 okrążenie),

 Szkoła Podstawowa: Klasy I-IV - długość trasy 150 m (Pl. Wolności - 2 okrążenia), klasy
V-VIII - długość trasy 500 m (ul. Piastowska, ul. Kopernika, Pl. Wolności)
6. UCZESTNICTWO
Udział w biegu głównym jest otwarty dla wszystkich biegaczy, którzy:
 Zgłosili swój start w dniu zawodów.
 Posiadają aktualne badania lekarskie i podpisali formularz (dostępny w biurze zawodów) o
zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
 Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
 Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument
potwierdzający tożsamość.
 Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
prawnych.
 Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych oraz numerów startowych
odbędzie się w biurze zawodów - Pl. Wolności 1 w dniu zawodów w godz.: 9: 00 - 10: 30
 Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy umieszczony na piersi.
 Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację zawodnika.
7. ZGŁOSZENIA
 Bieg Główny 1963 m - zgłoszenia w dniu zawodów w godz. 9: 00 - 10: 30
 Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza oraz akceptację regulaminu.
 Bieg dla Dzieci - zgłoszenia w dniu zawodów.
8. KLASYFIKACJE I NAGRODY
 Bieg główny na 1963 m - open K/M, miejsca I-III - dekoracja na podium.
 Pierwsze 200 osób, które zapisze się na bieg główny - 1963 m, otrzyma okolicznościowy
medal z imprezy oraz pakiet startowy.
 Organizator zapewnia medale dla pozostałych uczestników biegu głównego.
 Dla Najstarszej oraz Najstarszego uczestnika biegu przewidziany jest puchar.
 Bieg dla Dzieci - każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal oraz słodki upominek.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Bieg jest bezpłatny.
 Bieg odbędzie się bez pomiaru czasu i bez względu na warunki atmosferyczne.
 Wszyscy uczestnicy biegu są ubezpieczeni przez organizatora.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się
poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
 Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej: www.osir.bielawa.pl
 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

