
 

 

Regulamin ogólnopolskiego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM 

organizowanego w ramach  

VIII Leszczyńskich Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

 

I. ORGANIZATOR 

1. Fundacja Wolność i Demokracja – organizator ogólnopolski 

2. Stowarzyszenie Sympatyków Klubu Unia Leszno – organizator lokalny 

3. Leszczyńscy Patrioci – organizator lokalny 

4. Miasto Leszno – współorganizator lokalny 

 

II. CEL 

1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca. 

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski 

oraz Leszna. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg TROPEM WILCZYM odbędzie się w dniu 1 marca 2020 r. o godz. 12:00 na 

terenie Miasta Leszna. 

2. Start oraz Meta: pomnik Żołnierzy Wyklętych przy ul. J. Poniatowskiego w Lesznie. 

3. Trasa BIAŁA 1963 m – upamiętnienie roku w którym zginął ostatni Żołnierz 

Podziemia Niepodległościowego – START (12:00): pomnik Żołnierzy Wyklętych 

przy ul. J. Poniatowskiego – al. J. Słowackiego – al. A. Mickiewicza – ul. Opalińskich 

– ul. G. Narutowicza – ul. J. Poniatowskiego - meta: pomnik Żołnierzy Wyklętych. 

4. Trasa CZERWONA 5 km (dwie pętle po 2,5 km) – dodatkowy dystans o statuetkę 

Leszczyńskich Patriotów – START (12:30): pomnik Żołnierzy Wyklętych przy ul. J. 

Poniatowskiego – al. J. Słowackiego – al. A. Mickiewicza – ul. Opalińskich – ul. G. 

Narutowicza – nawrót w ul. Zacisze – ul. Berwińskich – ul. J. Poniatowskiego - meta: 

pomnik Żołnierzy Wyklętych. 

5. Trasy będą oznaczone biało-niebieskimi taśmami oraz będą zabezpieczone przez 

wolontariuszy. Poszczególne biegi będą prowadzone oraz zamykane przez pilotów na 

rowerach. 

 

 

 



 

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W Biegu TROPEM WILCZYM mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat i 

podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie 

muszą przedstawić  pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w 

biegu. 

2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie 

zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie 

dostępne w Biurze Zawodów. W przypadku osób niepełnoletnich formularz musi 

podpisać rodzic lub prawny opiekun. 

V. ZGŁOSZENIA I WPISOWE 

1. Zgłoszenia do Biegu TROPEM WILCZYM będą przyjmowane poprzez formularz 

dostępny na stronie internetowej www.bieg.1938.pl 

2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 14 lutego 2020 do godz. 21:00 lub do 

wyczerpania limitu uczestników. 

3. Organizator ogranicza limit uczestników Biegu TROPEM WILCZYM do 410 osób! 

4. Wpisowe za udział w Biegu TROPEM WILCZYM wynosi 35 zł dla każdego 

uczestnika. Wpłatę należy uiścić do 14 lutego 2020 r. na konto Stowarzyszenia 

Sympatyków Klubu Unia Leszno: 

27 1090 1245 0000 0001 1221 8684 

w tytule przelewu prosimy wpisać:  

‘BIEG TW 2020 Nazwisko Imię’ – TYLKO W TEJ KOLEJNOŚCI!!! 

 

VI. BIURO ZAWODÓW 

1. Biuro Zawodów w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. J. Poniatowskiego 

będzie czynne w dniu 29 lutego w godzinach 10:00 – 15:00 oraz w dniu biegu 1 

marca w godzinach 8:30 – 11:30. Wejście bramą wjazdową do bocznej sali 

gimnastycznej. 

2. Podczas odbioru pakietów startowych zawodnicy muszą posiadać dokument ze 

zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych. 

3. W ramach pakietu każdy uczestnik Biegu TROPEM WILCZYM otrzymuje: 

- numer startowy wraz z czterema agrafkami, 

- koszulkę, w której jest zobowiązany wystartować w biegu, 

- w zależności od sponsorów torbę z upominkami, 

- wodę na mecie, 

http://www.bieg.1938.pl/


 

 

- pamiątkowy medal na mecie, 

- zupę grochówkę wraz ze świeżym pieczywem na mecie. 

VII. KLASYFIKACJA  

1. Bieg na dystansie 1963 m jest dystansem rodzinnym, bez dekoracji dla zwycięzców w 

kategorii kobiet oraz mężczyzn. 
2. Bieg na dystansie 5 km ma charakter rywalizacji. Dla pierwszych trzech kobiet oraz 

trzech mężczyzn przewidujemy statuetki Leszczyńskich Patriotów. 
3. Na obydwóch dystansach będzie przeprowadzony pomiar czasu. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

1. Wszystkich uczestników Biegu TROPEM WILCZYM obowiązuje niniejszy 

regulamin. 

2. Uczestnicy biorą udział w Biegu TROPEM WILCZYM na własną odpowiedzialność. 

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. 

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione. 

5. Organizator nie zapewnia depozytu. 

6. Organizator nie zapewnia kąpieli po biegu. 

7. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

8. W sprawach nieobjętych regulaminem spory rozstrzyga Organizator. 

9. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów. 

10. Kontakt z głównym organizatorem biegu pod adresem mailowym: 

b.domagala@1938.pl 


