Regulamin
IV Bieg Żołnierzy Wyklętych
pamięci Zdzisława Badochy ps.”Żelazny”
1. Organizator
• LLKS „Ziemi Kociewskiej” w Skórczu.
2.Patronat
• Starosta Powiatu Starogardzkiego
• Ministerstwo Infrastruktury Minister Marcin Horała
• Burmistrz miasta Skórcz
• Wójt Gminy Wiejskiej Skórcz
• Wójt Gminy Osiek
• Wójt Gminy Bobowo
• Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
• Poseł do sejmu VIII kadencji Jan Kilian
• Instytut Pamięci Narodowej
• Ambasadorem Biegu jest Grzegorz Gajdus, dwukrotny olmpijczyk w maratonie.
3.Cel imprezy
• popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat żołnierzy wyklętych, a w
szczególności Zdzisława Badochy,
• uczczenie pamięci działań antykomunistycznych w latach 1945-1963,
• promowanie biegania i zdrowego trybu życia,
• promocja miasta Skórcza, gminy Skórcz, gminy Osiek, powiatu starogardzkiego i regionu
Kociewia.
4.Termin i miejsce
• uroczystości odbędą się 1.03.2020 roku o godz. 12,00 przy posterunku policji.
• godz. 13,30 start do IV Biegu Żołnierzy Wyklętych przy pomniku św. Rocha naprzeciw
Urzędu Miasta Skórcz, meta w tym samym miejscu.
5.IV Bieg Żołnierzy Wyklętych pamięci Zdzisława Badochy pseudonim „Żelazny” wchodzi w
skład cyklu III Biegowego Grand Prix Kociewia 2020. W wyżej wymienionej klasyfikacji
obowiązuje aktualny regulamin Grand Prix Kociewia 2020.
6.Trasa biegu
• bieg będzie rozgrywany na dystansie 8 km,
• start przy pomniki św. Rocha ul. Osiecka, ul. Kociewska, Ryzowie, Mieliczki, dukt leśny,
Oleksówka, dukt leśny do skraju lasu, drogą polną do ul. Ogrodowej, ul. Osiecka, meta
• limit czasowy do pokonania trasy biegu wynosi 1 godzinę i 20 minut.
7.Klasyfikacja i uczestnictwo
• Klasyfikacja odbędzie się w następujących kategoriach:
-generalna męźczyzn i kobiet
• W kategoriach wiekowych:
- 16-19 lat
- 20-29 lat
- 30-39 lat

- 40-49 lat
- 50-59 lat
- 60-69 lat
• powyżej 70 lat
• przewiduje się klasyfikacje drużynową
Drużyna składa się minimum z 5 zawodników w tym (3 mężczyzn +2 kobiety)
Klasyfikacja ta jest prowadzona zgodnie z regulaminem Grand Prix Kociewia
Niepełnoletni zawodnicy muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego.
8.Zgłoszenia i opłaty
• Zgłoszenia należy dokonywać elektronicznie na stronie www.elektronicznezapisy.pl,
(kontakt tel.697087978),
• Pierwszy termin opłat do 31 stycznia 2020 w kwocie 30 zł,
• drugi termin od 1 lutego do 20 lutego w kwocie 40 zł,
• W dniu zawodów opłata wynosi 50 zł i będzie pobierana w biurze zawodów.
9.Nagrody
• w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego
miejsca puchary i nagrody rzeczowe,
• w kategoriach wiekowych puchary i nagrody rzeczowe za miejsca pierwsze, drugie i trzecie,
• każdy uczestnik po ukończeniu biegu otrzymuje pamiątkowy medal i dyplom ,
• przed startem każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy z pamiątkową koszulką,
oryginalnym numerem startowym i gadżetami,
• po dekoracjach odbędzie się konkurs nagród z wylosowanymi upominkami.
10.Biuro zawodów
• w dniu 1.03.2020 od godziny 10:30 do godz. 12:30 Będzie czynne biuro zawodów, które
mieści się w remizie OSP w Skórczu, ul. Hallera 16,
• w biurze będzie można odebrać pakiety startowe, a po godz. 15,00 odbędą się dekoracje
zawodników nagrodzonych oraz losowanie nagród,
• organizator zakończenia imprezy i wręczenia nagród przewiduje na godzinę 15:00,
• zawodnikom biorącym udział w zawodach poleca się parking przy ul. Parkowej 200 m od
biura zawodów oraz przeprowadzenie rozgrzewki w parku.
11.Uwagi końcowe
• bieg zostanie poprzedzony uroczystościami patriotycznymi o godzinie 12:00 przy tablicy
memoratywnej na budynku posterunku policji w Skórczu,
• wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin,
• uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu
i rozpowszechniania swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych
z biegu ,
• bieg rozegrany zostanie bez względu na warunki atmosferyczne,
• zawodnicy muszą podpisać oświadczenie o stanie zdrowia lub okazać aktualne badania
lekarskie,
• organizator nie odpowiada za rzeczy zostawione bez opieki w trakcie imprezy,
• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Dyrektor biegu:
Jerzy Mykowski.

