
 
GMINA KLUCZBORK

REGULAMIN

BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
TROPEM WILCZYM 26 luty 2017  

Bieg otwarty kobiet i mężczyzn 

I. CEL

 Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 Edukacja i promocja święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 Poprzez aktywność fizyczną krzewienie współczesnych patriotycznych zachowań 

i postaw wśród wszystkich uczestników. 
 Popularyzacja biegów jako najzdrowszej formy ruchu.
 Wyłonienie zwycięzców biegów.

II. ORGANIZATOR

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku
 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kluczbork
 Gmina Kluczbork

Kontakt:

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel. (+48) 77 418 65 94
fax 414 21 91 
e-mail: osir@kluczbork.pl
www.osir.kluczbork.pl 

http://www.osir.kluczbork.pl/
mailto:osir@kluczbork.pl


III. TERMIN I MIEJSCE

 Bieg odbędzie się w dniu 26 luty 2017 r. (niedziela).
 Start do biegu  nastąpi o godzinie 13:30.
 Miejsce: Stadion Miejski w Kluczborku na terenie Wojewódzkiego Kampusu 

Sportowo-Rekreacyjnego Stobrawa, ul. Sportowa 7. 

IV. DYSTANS I TRASA 

Bieg otwarty kobiet i mężczyzn. 
Dystans: dla kobiet i mężczyzn – 5 km (1 pętla) lub 10 km (2 pętle).
Start i Meta: Stadion Miejski w Kluczborku, ul. Sportowa 7.
Każdy kilometr trasy oznaczony.
Trasa: nawierzchnia asfalt, drogi szutrowe. 
Mapa biegu w punkcie XIV.  
Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godz.  

V. POMIAR CZASU

W biegu otwartym pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie  dokonywać firma 
Zmierzymyczas.pl za pomocą systemu chipów aktywnych w numerze startowym.

Posiadanie  chipa  jest  warunkiem  wystartowania  w  biegu  i  sklasyfikowania  w 
komunikacie  końcowym.  Niewłaściwe  zamocowanie  chipa  może  spowodować 
niesklasyfikowanie zawodnika.

VI. UCZESTNICTWO  

1) Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 18 
lat  i  posiadają  aktualne  badania  lekarskie  lub  złożą  oświadczenie  o  starcie  na 
własną odpowiedzialność.

2) Każdy  zawodnik  pełnoletni  staruje  wyłącznie  na  własną  odpowiedzialność,  co 
potwierdza złożeniem, podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.

3) Każdy zawodnik musi wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 
weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.

4) Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
5) Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany 

jest do jego przestrzegania.
6) Limit uczestników dopuszczonych do biegu wynosi 250 osób.  

VII. KLASYFIKACJA

Kategorie wiekowe: Bieg otwarty   kobiet i mężczyzn.

Mężczyźni Kobiety
M20 18 – 29 lat K20 18 – 29 lat
M30 30 – 39 lat K30 30 – 39 lat
M40 40 – 49 lat K40 40 – 49 lat
M50 50 lat i więcej K50 50 lat i więcej



VIII. ZGŁOSZENIA

1) Impreza ma charakter otwarty.
2) Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

www.osir.kluczbork.pl  oraz w biurze zawodów w dniu imprezy. 
3) Terminy zgłoszeń: zgłoszenia drogą elektroniczną będą przyjmowane do dnia  22 

lutego 2017r., natomiast pozostałe zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów 
w dniu biegu od godz. 10.00 do 13.00 do wykorzystania limitu 250 zgłoszeń.

4) Zgłoszenie udziału w biegu będzie rozumiane, jako zapoznanie się zawodników z 
niniejszym  regulaminem  i  zobowiązanie  się  do  jego  przestrzegania  oraz  będzie 
stanowić  wyrażenie  zgody na  przetwarzanie  danych  osobowych  uczestników dla 
celów realizacji niniejszego regulaminu przez organizatorów.

5) Regulamin niniejszy dostępny jest na stronie www.osir.kluczbork.pl oraz w siedzibie 
OSiR-u w Kluczborku przy ul. Mickiewicza 10.

IX. BIURO ZAWODÓW

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku, ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork, tel. 
(+48) 77 418 65 94, fax 414 21 91, e-mail: osir@kluczbork.pl, www.osir.kluczbork.pl. 
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

W dniu zawodów: Hala Sportowa - Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego 
Stobrawa, ul. Sportowa 7, 46-200 Kluczbork, tel. (+48) 77 415 10 80. Biuro zawodów, 
będzie czynne w godzinach 10.00 -15.30.

X. DEPOZYT 

Depozyt  będzie  znajdował  się  w  Biurze  zawodów  (Hala  sportowa  - 
Wojewódzkiego  Kampusu  Sportowo-Rekreacyjnego  Stobrawa  przy  ul.  Sportowej  7) 
i  będzie  przyjmował  rzeczy  osobiste  zawodników  zapakowane  do  worków 
(dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji)  w dniu 26 luty 2017 r.  od godz. 
10.00 do 15.30. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem 
numeru  startowego.  Zagubienie  numeru  startowego  przez  zawodnika  zwalnia 
organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. 

XI. NAGRODY

1) Każdy uczestnik biegu otwartego otrzyma pakiet startowy oraz pamiątkowy medal po 
ukończeniu biegu na mecie.

2) Zdobywcy miejsc  I - III w klasyfikacji generalnej biegu otwartego kobiet i mężczyzn 
otrzymują nagrody rzeczowe.

3) Dla mieszkańców Gminy Kluczbork, którzy zdobędą miejsca  I - III w klasyfikacji 
generalnej biegu otwartego kobiet i mężczyzn otrzymują miodową niespodziankę.

4) Zdobywcy miejsc  I - III w poszczególnych kategoriach wiekowych  biegu otwartego 
kobiet i mężczyzn otrzymują miodową niespodziankę. 

http://www.osir.kluczbork.pl/
mailto:osir@kluczbork.pl
http://www.osir.kluczbork.pl/
http://www.osir.kluczbork.pl/


XII. OPŁATY

1) Każdy uczestnik biegu ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego) do dnia 22 lutego 
2017 r., wpisowe wynosi 25 zł. 

2) Wpisowe płatne po 22 lutym 2017 r., wynosi 35 zł i płatne będzie gotówką w biurze 
zawodów w dniu biegu. 

3) Dla posiadaczy karty Kluczbork „dla rodziny +” oraz karty, „Gmina Kluczbork dla 
Seniora” wpisowe płatne do dnia 22 lutego 2017 r., wynosi 10 zł, natomiast wpisowe 
płatne po 22 lutym 2017 r., wynosi 15 zł i płatne będzie gotówką w biurze zawodów 
w dniu biegu. 

4) Osoby, które w dniu biegu mają ukończone 65 lat i więcej ( rocznik 1950 i starsi) 
wpisowe płatne do dnia 22 lutego 2017 r., wynosi 10 zł, natomiast wpisowe płatne 
po 22 lutym 2017 r., wynosi 15 zł i płatne będzie gotówką w biurze zawodów w dniu 
biegu.

 Wpłatę do dnia 22 lutego 2017 r., należy kierować na konto podane w systemie 
zapisów elektronicznych Zmierzymyczas.pl. W przypadku braku wpłaty do dnia 
22  lutego  osoby,  które  dokonały  zgłoszenia  drogą  elektroniczną  zostaną 
skreślone z listy startowej. 

 Informacja o uiszczeniu opłaty startowej pojawi się na liście zgłoszeń najpóźniej 
w  ciągu  3  dni  od  dnia  wpłaty.  Zwracamy  szczególną  uwagę  na  to,  że  za 
zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty 
startowej.  Dla  uniknięcia  nieporozumień  prosimy  o  dokonywanie  opłat 
odpowiednio  wcześniej  i  nie  zwlekania  do  ostatniego  dnia  przyjmowania 
zgłoszeń. 

 Opłata wpłacona na konto nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu biegu w punkcie pomiaru czasu oraz 
na stronie internetowej www.osir.kluczbork.pl  i www.zmierzymyczas.pl. 

2) Nad poprawnością strony sportowej czuwa sędzia główny. 
3) Organizator  zapewnia opiekę medyczna podczas biegu (na starcie/mecie i  trasie 

biegu). 
4) Organizator  zapewnia  szatnie,  przebieralnie,  toalety  i  natryski  na  terenie 

Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego Stobrawa - hala sportowa.
5) Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty z 

przodu na piersiach.
6) Pod  karą  dyskwalifikacji  niedopuszczalne  jest  zasłanianie  numeru  startowego  w 

całości lub w części i skracanie trasy.
7) Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów 

z  numerem  startowym.  Wszelka  zewnętrzna  pomoc  będzie  skutkowała 
dyskwalifikacją.

8) Numer startowy po ukończonym biegu należy zwrócić organizatorom.
9) Organizator zapewnia napoje (woda) na mecie.
10)Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
11)Organizator zapewnia depozyt dla wszystkich uczestników biegu. 
12)Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
13)Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
14)Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

http://www.zmierzymyczas.pl/
http://www.osir.kluczbork.pl/


XIV. MAPA BIEGU

DYREKTOR

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku

Andrzej Olech


