Regulamin
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym w Kutnie
4 marca 2018 r.
I.
CEL WYDARZENIA
 Upamiętnienie i oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym –polskim partyzantów, żołnierzom
polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie
przedwojennych granic RP.
 Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych. Edukacja i promocja
święta dedykowanego bohaterom tj. Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
ustanowionego na 1 marca przez Prezydenta RP
 Popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia a przede wszystkim
upowszechnienie biegania.
 Promocja powiatu kutnowskiego i Miasta Kutno
II. ORGANIZATOR GŁÓWNY
OFICJALNY FAN CLUB WIDZEWA ŁÓDŹ OFC KUTNO
ul. Kościuszki 22/27 99-300 KutnoNIP 775 262 88 97 REGON 100948204
Dyrektor Biegu Tropem Wilczym Kutno – Michał Wasielewski tel. 601-708-548, michalvasylek@wp.pl
III. WSPÓŁORGANIZATORZY
 Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37
 Powiat Kutnowski
 Miasto Kutno
 Nadleśnictwo Kutno
IV.TERMIN IMIEJSCE
1. Termin – 4 marca 2017 r. (niedziela), start biegu godz. 12:00, zakooczenie godz.
15:00.
2. Miejsce: gmina Kutno. Start i meta – Las w Raciborowie, Raciborów 48
3. Długośd trasy – ok. 6 km - trasa nie posiada atestu.
4. Trasa biegu – drogi utwardzone, ścieżki leśne.
START: Leśniczówka Koła Łowieckiego „Dzik” Raciborów – ścieżki leśne– Leśniczówka
Koła Łowickiego „Dzik” Raciborów - META).
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Organizator przewiduje ustawienie kilku prostych przeszkód na trasie. Pokonywanie
przeszkód dla urozmaicania biegu jest dobrowolne.
5. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.
6. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 1,5 godziny.
Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 13:30, zobowiązani są do
przerwania biegu i zejścia z trasy.
7. Na trasie biegu obowiązuje całkowity zakaz poruszania się na rowerach.
V. PROGRAM
9:00 –otwarcie Biura Zawodów (wydawanie pakietów startowych do godz. 11:20)
11:00 – otwarcie szatni i depozytu
11:20 – Bieg Honorowy na dystansie 1963 metrów – nawiązanie do daty śmierci ostatniego
Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka „Lalka” (w biegu może wziąd udział każda osoba, bez
konieczności zapisów). W czasie biegu złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniające
miejsce kaźni oficera Armii Krajowej
12:00 – bieg główny na dystansie 6 km
13:30 – zamknięcie trasy biegu głównego
13:45 – ceremonia wręczenia nagród i zakooczenie zawodów
14:15 – zamknięcie szatni i depozytu
13:00- 15:00 – ognisko, wojskowa grochówka
VI. UCZESTNICTWO
1. W biegu głównym na dystansie 6 km prawo startu mają również osoby
niepełnoletnie, które do dnia 4 marca 2018 roku ukooczą 16 lat pod warunkiem
podpisania oświadczenia ( załącznik nr 1 ) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie
dziecka na odpowiedzialnośd Rodzica/opiekuna prawnego.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostad zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas
weryfikacji zawodnicy muszą posiadad dowód osobisty lub inny dokument
potwierdzający tożsamośd.
3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się
w Biurze Zawodów, Leśniczówka Koła Łowieckiego „Dzik” Raciborów 48 w dniu:
04.03.2018 r. (niedziela) w godz. 9:00 –11:20
4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukooczyli bieg będzie
realizowany systemem elektronicznym. Do klasyfikacji generalnej liczony jest czas
brutto.
5. Chip będzie montowany w numerze zawodnika.
6. Szatnia mieścid się będzie na terenie Leśniczówki Koła łowieckiego :Dzik” i czynna
będzie w dniu zawodów, w godzinach od 11:00 do 14:15. Wydawanie rzeczy
zawodników z depozytu, będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego.
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Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od
odpowiedzialności za przechowywane rzeczy. Organizator nie odpowiada za
pozostawione rzeczy wartościowe.
7. W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:
- pamiątkowy medal na mecie;
- numer startowy
- pamiątkową koszulkę;
- woda na mecie biegu;
-ciepły posiłek po ukooczeniu biegu;
8.

W Biegu Honorowym prawo udziału mają wszyscy chętni bez względu na wiek. Nie
będzie tu prowadzona klasyfikacja. Zawodnicy startują spod Leśniczówki bez
numerów startowych. Bieg odbywa się w okolicach Leśniczówki.

VII. ZGŁOSZENIA
1. Limit miejsc 100 osób
2. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie https://www.protimer.pl/bio/412/biegpamieci-zolnierzy-wykletych-tropem-wilczym-w-kutnie do 26 lutego 2018 r. W dniu 4
marca 2018 r. zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów –jeśli limit miejsc nie
zostanie wykorzystany wcześniej.
3. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i
dokonanie opłaty startowej, zwanej dalej wpisowym. Dokonanie wpisowego przez
100 osobę jest równoznaczne z automatycznym zamknięciem zapisów.
a) Wpisowe do dnia 26.02.218 r. wynosi 30 PLN
b) Wpisowe w dniu zawodów tj. 04.03.2018 r. wyniesie 50,00 PLN i będzie go można
dokonad w biurze zawodów.
c) Istnieje możliwośd odbioru pakietu przez osobę inną niż zawodnik. Odbiór pakietów
w tym przypadku odbywa się za okazaniem dowodu tożsamości, bądź jego kopii wraz
z pisemnym oświadczeniem zawodnika.
d) Wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia do zawodów poprzez formularz
elektroniczny zostaną przekierowane do automatycznej płatności w systemie Blue
Media. Po dokonanej wpłacie zawodnik pojawi się na liście startowej.
e) Zawodnik jest zobowiązany postępowad ściśle według wytycznych systemu Blue
Media.
f) Zawodnik zostaje wpisany na listę dopiero po potwierdzeniu z systemu Blue Media o
pozytywnie zakooczonym procesie płatności.
g) Zawodnicy dokonujący automatycznej płatności poprzez system Blue Media nie są
obciążani żadną opłatą prowizyjną wynikającą z transakcji.
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h) Podczas płatności za pomocą systemu Blue Media zawodnik wyraża zgodę na
przekazanie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko i adres e-mail
firmie Blue Media , w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji.
i) Opłata startowa trafia na konto Agencji ProTimer, która jest pośrednikiem w
przyjmowaniu opłaty startowej. Opłata startowa trafia później na konto organizatora.
4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
VIII. KLASYFIKACJE
W Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym w Kutnie będą prowadzone
klasyfikacje:
Indywidualne:
a) generalna mężczyzn,
b) generalna kobiet,
c) w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (decyduje rok urodzenia):
kobiety:
- K1 do 34 lat
- K2 35 do 49 lat
- K3 50 lat +
mężczyźni:
- M1 do 34 lat
- M2 35 - 49 lat
- M3 50 lat +
Mundurowa:
Nagrodzone zostaną trzy najszybsze kobiety i trzech najszybszych mężczyzn, którzy ukooczą
bieg w stroju mundurowym.
*Strój mundurowy – rozumiany jest jako przebranie wierzchnie składające się z:
- butów z wysoką cholewką
- spodnie moro albo gładkie;
- bluza polowa, wojskowa albo mundur;
- nakrycie głowy (komponujące się z resztą ubioru), np. beret, rogatywka, czapka z daszkiem;
- dopuszczalne, ale niekonieczne są dodatki wojskowe: zasobniki, plecak, pas z metalową
sprzączką, kabura z atrapą broni krótkiej.
Weryfikacja prawidłowości stroju mundurowego i/lub wyposażenia będzie możliwa w biurze
zawodów w niedzielę, a ostateczna przeprowadzona o godzinie 11:50 przez sędziego
głównego i/lub osoby przez niego wyznaczone, w okolicy linii startu. Niedostosowanie się do
sugestii o zmianę umundurowania i/lub wyposażenia będzie skutkowało dyskwalifikacją w
kategorii.
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IX. NAGRODY
1. Każdy zawodnik, który ukooczy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy
medal.
2. Początek wręczania nagród rzeczowych o godz. 13:45.
3. Puchary otrzymają zawodnicy w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca I
–III oraz pamiątkowe dyplomy za miejsca I - III w klasyfikacjach wiekowych kobiet i
mężczyzn oraz mundurowej.
4. Organizator przewiduje zwiększenie ilości nagrodzonych uczestników w przypadku
pozyskania dodatkowego dofinansowania.
5. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie są brani pod uwagę w
klasyfikacjach wiekowych.
X. BEZPIECZEOSTWO
1. Bieg odbędzie się przy wyłączonym ruchu kołowym.
2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej
trasie biegu.
3. Zawodnicy winni stosowad się do poleceo służby porządkowej.
4. Wszyscy uczestnicy biegu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeostwo osób nie posiadających
numerów startowych.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialnośd.
7. Uczestnicy podpisują w biurze zawodów oświadczenie o braku przeciwskazao do
wykonywania aktywności fizycznej, oraz zgodę na publikowanie wizerunku.
XI. POSTANOWIENIA KOOCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.
2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadad numery startowe, przymocowane
do koszulek sportowych na klatce piersiowej.
3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu,
wynikające z winy uczestników.
5. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.
6. Organizator dopuszcza zmiany w Regulaminie w zakresie trasy lub miejsca biura
zawodów o czym z wyprzedzeniem poinformuje.
Dyrektor Biegu Tropem Wilczym Kutno
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Załącznik nr 1
do Regulaminu
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym w Kutnie

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział w Biegu Pamięci Żołnierzy
Wyklętych – Tropem Wilczym w Kutnie 4 marca 2018 r.

...........................................................................................
Nazwisko, Imię rodzica (opiekuna)

...........................................................................................
Numer i seria dowodu osobistego

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ mojego podopiecznego
: ......................................................................................................
Nazwisko, imię Data urodzenia

1. Oświadczam, iż nie istnieją przeciwwskazania medyczne do udziału mojego dziecka w
zawodach.
2. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin zawodów
3. Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w
formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych
osobowych Dz.Ust. nr 133) przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące do
celów organizacyjnych.

....................................................... data, podpis
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