BIEG ŻELAZNEGO
ku pamięci PPOR. Zdzisława Badochy „Żelaznego”

„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

VI Kartuskie Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych
01.03.2020

Kiełpino
I. ORGANIZATOR
Towarzystwo Upiększania Miasta Kartuz
Kazimierz Socha Borzestowski
Akademia Biegowa Kiełpino
Sołectwo Kiełpino
Gmina Kartuzy
Związek Piłsudczyków RP - Okręg Kaszubsko Pomorski
Patronat: Gmina Kartuzy, Starostwo Powiatowe w Kartuzach
II. CEL
1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w
latach 1944 – 1963.
2. Uczczenie głównego Patrona imprezy PPOR. Zdzisława Badochy „Żelaznego”
Życiorys i dokonania „Żelaznego”:
http://dzieje.pl/aktualnosci/70-lat-temu-zginal-zdzislaw-badocha-zelazny-postrachbezpieki-na-pomorzu
3. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
4. Podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków.
5. Promocja rodzinnej aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy
Kartuzy i powiatu kartuskiego.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. 1 marca 2020 roku. – Kiełpino, ul. Długa 78A
2. Biuro zawodów czynne tylko w dniu imprezy w godzinach 12:00 – 13:45
3. START biegu: 1963 m – 14:00
IV. TRASA BIEGU i POMIAR CZASU
1. Długość trasy: 1963m - symboliczny dystans (rok w którym zginął ostatni Żołnierz
Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek). Start i meta na stadionie, bieg w terenie leśnym
- przełaj.
2. Pomiar czasu – nie ma pomiaru czasu.
3. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia
trasy i zdjęcia numeru.
4. Klasyfikacja na mecie odbywa się na postawie wbiegania poszczególnych
zawodników na metę – spisywanie ręczne na podstawie numerów startowych.

V. ZASADY UCZESTNICTWA I WERYFIKACJA
1. Dystans 1963m bez ograniczeń wiekowych. Limit 100 uczestników.
2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegów jest własnoręczne podpisanie
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które
będzie dostępne w biurze zawodów na drukach Organizatorów.
3. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego
i numeru startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna
prawnego o zdolności dziecka do udziału w zawodach rekreacyjno-sportowych”
podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Ww. dokument jest częścią Karty
Startowej. Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w biurze
zawodów, a co za tym idzie także udział w biegu.
4. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze
zawodów. Weryfikacji można dokonać:
- Osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
- Przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego przez uczestnika
oświadczenia oraz ksera dokumentu tożsamości uczestnika.
Adres Biura Zawodów: Kiełpino, ul. Długa 78A.
5. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane
poziomo do przedniej części koszulki lub innej odzieży. Numer startowy musi być
widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części,
podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą
dyskwalifikacji.
6. Uczestników biegu obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, IAAF
oraz niniejszy regulamin.
7. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania
biegu.
8. Zawodnik na czas udziału w imprezie ubezpiecza się od NNW na koszt własny.
VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia drogą elektroniczną od 2.02.2020 r. – godzina 12:00 do 26.02.2020r.
22:00 lub do wyczerpania limitu 100 zawodników.

https://elektronicznezapisy.pl/event/4639/strona.html
2. Zgłoszenie uważa się za kompletne i prawidłowe jeżeli zostaną spełnione

następujące warunki:
- prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy;
- Zaksięgowana wpłata startowa w wysokości 20 zł.
- Zgłoszenia w dniu biegu – 30 zł. Tylko pod warunkiem dostępności miejsc.
3. Zawartość pakietu startowego:
Dystans 1963m
- numer startowy
- unikatowy medal po biegu
- koszulkę
- woda po biegu
- posiłek po biegu - zupa
- zabezpieczenie medyczne
VII. DEPOZYT, SZATNIE, DOJAZD NA START
1. Szatnie, toalety dla zawodników znajdować się będą w budynku przy stadionie.

2. Depozyt 13:00 – 15:00.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez
zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
VIII. KLASYFIKACJE
a. Klasyfikacja tylko w biegu:
b. GENERALNA KOBIET i MĘŻCZYZN – 3 pierwsze i 3 pierwszych zawodników na
mecie – nagrody finansowe lub vouchery na sprzęt.
c. Najstarszy i najmłodszy zawodnik/zawodniczka.
IX. NAGRODY
1. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego
otrzymują nagrody rzeczowe - upominki, puchary.
2. Najstarszy i najmłodszy zawodnik/zawodniczka – upominki.
3. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest obecność podczas ceremonii
dekoracji.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy zobowiązani są do udziału w Biegu, w koszulce wydanej przez
Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia i wykorzystania z każdym
z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe,
promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz
na inne potrzeby komercyjne.
3. Na teren biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji,
środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek
rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno
przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku
stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie
możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
4. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora
i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym
wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997r., dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie
ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. Organizator na potrzeby promocji
biegu może wykorzystać wizerunek zawodnika w materiałach promocyjnych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn, a
także zmiany w regulaminie.
6. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

