
TROPEM WILCZYM  
1. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych  

  
     I. CEL IMPREZY:  

Upowszechnianie i popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 
Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w 
obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat.   
Upamiętnienie  rocznicy śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego roku 1963. 
 

II. ORGANIZATORZY:  
Fundacja  WOLNOŚCI DEMOKRACJA  z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 37 lok 2 
Stowarzyszenie ODRA- NIEMEN we Wrocławiu. 
 

III. TERMIN i MIEJSCE:  
01.03. 2015r. (niedziela ), o godzinie 14.30., Park 1000 – lecia 
 we Wrocławiu, ul.Graniczna. 
Biuro zawodów: Park 1000 – lecia , ul.Graniczna. 
 

IV. TRASA i DYSTANS: 
START i META : Park 1000 – lecia ,przy ul.Granicznej we Wrocławiu. 
Dystans : 1963 m. 
Trasa zabezpieczona, oznakowana, kilometry ustawione orientacyjnie, co 1 km. 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA: : 
Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która ukończyła 16 lat oraz przedstawi aktualne badania lekarskie dopuszczające 

do udziału w biegach długich lub podpisze oświadczenie stwierdzające uczestnictwo w biegu na własną 
odpowiedzialność . 

VI. ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia drogą elektroniczną :  www.ultimasport.pl, należy odszukać panel zgłoszenia danego biegu. Z przed zawodami i 
zamknięte na 1 dzień przed lub po wyczerpaniu limitu miejsc. Uwaga : limit – 150 osob. Weryfikacja i wydawanie numerów 
startowych w dniu zawodów od godz.  13.00 do 14.15, w Biurze zawodów. 

VII. OPŁATA STARTOWA:  
Udział w biegu jest bezpłatny. 

      VIII. KLASYFIKACJA:  
Bieg ma charakter otwarty.  Ustalona będzie kolejność  na mecie  i uzyskany  czas.  
Nie ma podziału na kategorie wiekowe . 

      IX. NAGRODY:  
     Każdy  zawodnik,który zgłosi się do biegu otrzyma pamiątkową  koszulkę  oraz gdy  ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal. 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
Organizator nie zapewnia szatni i i  depozytu rzeczy. 
Każdy zawodnik, który zgłosi sie do biegu otrzyma pamiątkowa koszulkę. 
Każdy uczestnik biegu musi posiadać dowód tożsamości celem okazania podczas weryfikacji. 
Bieg jest imprezą rekreacyjną w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie.     
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 
Komunikat końcowy biegu będzie udostępniony na miejscu zawodów oraz do 24 godz. na stronach internetowych: 
www.ultimasport.pl     psb.biegi.com.pl    
 

Organizator, 22.02.2015 
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