VII edycja Biegu Tropem Wilczym Piła
6 marca 2022 roku
Regulamin uczestnictwa:
OGÓLNE INFORMACJE O BIEGU
1. Pomysłodawcą projektu "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych", a także
realizatorem projektu jest Fundacja Wolność i Demokracja w Warszawie. Organizatorem lokalnym
biegu w Pile jest Klub Sportowy Tropem Wilczym Piła. Pierwsza edycja biegu Tropem Wilczym
odbyła się w 2013 roku i miała charakter surwiwalowy. Wzięło w niej udział 50 uczestników. Rok
później bieg zaczął powiększać skalę, a na starcie stanęło 1500 osób. Od 2015 wydarzenie ma
charakter ogólnopolski i dziś jest największym biegiem pamięci w Polsce.
2. W 2017 roku w Biegu wzięło udział ok. 60 000 uczestników z 281 miast: 229 miast-partnerów, 6
miast zagranicznych (Wilno, Londyn, Nowy Jork, Chicago, Herdorf-Dermbach, Ingleburn), 41
miast (w ramach biegów garnizonowych) oraz 5 misji wojskowych za granicą (Kosowo,
Afganistan, Irak, Kuwejt, Bośnia i Hercegowina), gdzie hołd Żołnierzom Wyklętym oddali nie
tylko polscy żołnierzy, ale również żołnierze z USA, Węgier, Danii, Ukrainy itd.
3. W Pile po raz pierwszy zorganizowaliśmy bieg w 2016 roku, który cieszył się wielkim
zainteresowaniem. Na linii startu ustawiło się 300 uczestników, którzy pobiegli leśnymi ścieżkami
oddając hołd bohaterom powstania antykomunistycznego. W 2017 roku udało się przekroczyć
liczbę 300, a w 2018 roku wystartowało już 450 biegaczy. Z roku na rok bieg cieszy się większym
zainteresowaniem i już w 2019 roku podczas IV edycji wystartowało ponad 700 osób. Rekord
frekwencji padł w 2020 roku – na linii startu ustawiło się łącznie 900 uczestników. W roku
ubiegłym nasze wydarzenie sportowe przyciągnęło ponad 800 osób.
4. W tym roku również przygotowaliśmy 900 pakietów startowych. Każdy uczestnik poprzedniej
edycji będzie miał możliwość zdobyć trzecią, ostatnią część medalu. Pakiet startowy zawiera t-shirt
z wizerunkiem bohatera, materiały promocyjne, ubezpieczenie, gadżety patriotyczne oraz
wspomniany już medal. Dodatkowo zapewnia udział w loterii fantowej, w której do wygrania są
gadżety od naszych sponsorów.
5. Każdy uczestnik ma do wyboru bieg na dwóch różnych dystansach. Pierwszy bieg odbędzie się
na dystansie 1963m o godzinie 12:00 i określany jest jako Bieg Główny. Drugi bieg pod nazwą
Bieg Dodatkowy odbędzie się na dystansie 5km - 30 minut po Biegu Głównym. Podczas jednego i
drugiego biegu nie jest prowadzony pomiar czasowy. Bieg Główny tradycyjnie mierzy 1963m. Jest
to dystans symboliczny, ponieważ to właśnie w 1963 roku zginął w walce ostatni żołnierz Józef
Franczak ps. Lalek. Taka jest idea biegu od samego początku.
6. VII edycja biegu zorganizowana zostanie 6 marca przy Ośrodku Wypoczynkowym nad Jeziorem
Piaszczystym w Pile (Piachy). Jest to wyjazd z Piły na Trzciankę drogą wojewódzką nr 180. (Strona
internetowa ośrodka www.piachy.pl)
7. Po ukończonym biegu każdy uczestnik na mecie otrzyma pamiątkowy medal oraz zostanie
skierowany na poczęstunek regeneracyjny. Pakiety startowe oraz medale są takie same dla biegaczy
dystansu 1963m jak i 5km.
8. Na sam koniec imprezy zostanie przeprowadzona loteria fantowa. Wylosowane zostaną
numery startowe uczestników biegu. Szczęśliwców obdarujemy m.in. karnetami i
voucherami sponsorów.

9. Płatności za bieg dokonujemy na numer konta poniżej:
71 1600 1462 1862 1861 4000 0001
Klub Sportowy Tropem Wilczym Piła
W tytule przelewu prosimy o imię i nazwisko zawodnika, za którego
opłacamy start.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W
SKRÓCIE:
1. Bieg odbędzie się 6 marca 2022 roku w lasku nad Jeziorem Piaszczystym w Pile.
2. START Biegu Głównego (1963m) o godzinie 12:00
START Biegu Dodatkowego (5km) o godzinie 12:30
3. Wpisowe:
- Pierwsze 350 osób – 30 zł
- Każdy następny uczestnik od miejsc 351 – 45 zł
- Od 1 marca – 60 zł
*W związku, że pakiet startowy dla każdego uczestnika jest taki sam to obowiązuje jedna stawka i nie robimy
wyjątku dla dzieci.
** Pomimo wzrostu cen pakietów u producenta i obecnej inflacji chcemy zrobić ukłon w stronę stałych
uczestników i nie podnosimy kwoty za pakiety. Od pierwszych edycji udało nam się utrzymać minimalną
stawkę 30 zł. Warto to wykorzystać i zapisać się od razu.

4. Pakiet startowy:
Pakiet startowy jest taki sam na 1963m oraz 5km i zawiera:
- pamiątkowy medal
- t-shirt z wizerunkiem bohatera
- ciepły posiłek
- ubezpieczenie
- gadżety patriotyczne
- udział w loterii fantowej
- numer startowy
5. Przelew za bieg robimy na numer konta powyżej (punkt 9.)
6. Udział w biegu może wziąć każdy kto czuje się na siłach pokonać wybrany dystans. Jest
zdrowy i nie ukrywa żadnych chorób. Dzieci na linii startu ustawiają się wraz z opiekunem,
który jest za nich odpowiedzialny.

7. W biegu mogą wziąć udział również miłośnicy dyscypliny "nordic walking".
8. Wybór rozmiaru koszulki oraz bohatera na koszulce dokonują Państwo przy odbiorze
pakietu startowego. O odbiorach pakietów startowych poinformujemy na kilka dni przed
biegiem na naszym fan page Facebook/ Bieg Tropem Wilczym w Pile
*Tradycyjnie obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy. Nie ma możliwości zarezerwowania sobie
rozmiaru. Jesteśmy zmuszeni do takiej formy ponieważ przychodzą do nas różne rozmiarówki i nie
jesteśmy w stanie każdemu zagwarantować danego rozmiaru .

9. Zastrzegamy sobie wszelkie zmiany w regulaminie na potrzeby bezpieczeństwa oraz
sprawnego przeprowadzenia biegu Tropem Wilczym w Pile. Biorąc pod uwagę pandemie
koronawirusa i obostrzenia zaświadczamy, że zrobimy wszystko co możliwe i zgodne z
prawem, aby zorganizować bieg. Na pewno nie będziemy robić żadnych zwrotów za
wpisowe. Każdy otrzyma wykupiony pakiet startowy i w najgorszym wypadku wspólnie
ustalimy jak pokonać symboliczny dystans.
10. Organizatorem biegu w Pile jest Klub Sportowy Tropem Wilczym Piła oraz nieformalna
grupa Pilscy Patrioci. Kontakt z organizatorem poprzez email tropemwilczympila@op.pl
11. Zapisy online prowadzone są pod linkiem
https://elektronicznezapisy.pl/events/manage/a2s6q1o1x0r0d1k604m1w5m6h1k263s6.html

NOWE ZAPISY W REGULAMINIE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA:
1. Każdy uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony
osobistej (maseczki, jednorazowe rękawiczki itp.)
2. Pamiętajmy, aby w miarę możliwości zachować dystans 2m.
3. Organizatorzy biegu wyznaczą miejsca z płynem do dezynfekcji rąk.
4. Organizatorzy mają obowiązek w przypadku zarażenia SarsCoV-2 udostępnić listę
uczestników i pracowników odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej.
5. Organizator biegu ma prawo w każdej chwili zmienić regulamin biegu tak, aby całe
wydarzenie odbyło się bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.
Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Biegu i jest zobowiązany do
jego przestrzegania. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej jest
równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu.
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