TROPEM WILCZYM – BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
DOBRE MIASTO 6 MARCA 2022 r.
REGULAMIN
I. CELE IMPREZY:
1. Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
2. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w
latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
5. Promocja Dobrego Miasta jako przyjaznego dla biegaczy.
II.

ORGANIZATOR:

1. Organizatorem biegu jest Fundacja Wolność i Demokracja
2. Lokalnym organizatorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście,
WSPARCIE:
a) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście,
b) CKB w Dobrym Mieście,
c) Policja Dobre Miasto,
d) OSP Dobre Miasto.
3. Partnerem technicznym wydarzenia o charakterze sportowo-rekreacyjnym jest
Stowarzyszenie WKR FAN z Olsztyna – właściciel marki Superczas.pl – Sportowy
Pomiar Czasu
4. Odpowiedzialny za pomiar czasu: Mateusz Kownacki (kontakt@superczas.pl)
III. TERMIN I MIEJSCE:
1. Zawody odbędą się 6 marca 2022 r. (niedziela) o godzinie 12:45.
2. START i META: ul. Warszawska w Dobrym Mieście na wysokości Urzędu Miejskiego.
IV. TRASA I DYSTANSE BIEGÓW:
1. Dystans: 1,963 kilometra.
a) Dystans: 1,963 kilometra.
b) Trasa: ulice Dobrego Miasta - Warszawska, Zwycięstwa, Kolejowa,
Chodkiewicza, Pl. 1 sierpnia, Pionierów, Kolejowa, Gdańska, łącznik z ul.
Łużycką przy SP 2, Warszawska.
c) Trasa zabezpieczona, zamknięta dla ruchu kołowego.
d) Start 13:00.
e) Limit czasu: 20 min.
2. Dystans: 4 X 1,963 kilometra. Sztafety
a) Dystans: 4 x 1,963 kilometra.
b) Trasa: ulice Dobrego Miasta - Warszawska, Zwycięstwa, Kolejowa,
Chodkiewicza, Pl. 1 sierpnia, Pionierów, Kolejowa, Gdańska, łącznik z ul.
Łużycką przy SP 2, Warszawska.
c) Trasa zabezpieczona, zamknięta dla ruchu kołowego.
d) Start 13:30.
e) Limit czasu 60 min.

V.

ZAPISY I OPŁATA STARTOWA:
1. Zapisy w formie elektronicznej do dnia 2 marca 2022 r. do godziny 23:59 lub do
wyczerpania limitu Uczestników ustalonego na łącznie 250 osób (50 czteroosobowych
sztafet + 50 osób w biegu indywidualnym).
2. Zgłoszenia Sztafet dokonują Kapitan Sztafety (zaznacza odpowiednią opcję) oraz
indywidualnie każdy z Uczestników Sztafety poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny
na stronie internetowej www.superczas.pl/tropemwilczym Zakwalifikowanie Uczestnika
do Drużyny odbywa się na podstawie uzupełnienia jednobrzmiącej nazwy Drużyny.
3. Zgłoszenia indywidualne za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie
www.superczas.pl/tropemwilczym
4. Możliwe zapisy na bieg sztafetowy i indywidualny w dniu startu, tj. w niedzielę 6
marca 2022 r. w godzinach 10:00 – 12:15 – w Biurze Zawodów, pod warunkiem
dostępnych wolnych numerów startowych.
5. Za zgłoszenie Drużyny uważa się wypełnienie przez Kapitana oraz wszystkich jej
członków formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej w kwocie
określonej w pkt. 6. Przelew może być wykonany za całą Drużynę lub oddzielnie za
każdego Uczestnika danej Sztafety.
5. Opłata startowa za Uczestnictwo w biegu jest równa:


do 2 marca 2022 r. 30,00 zł od osoby / 120,00 zł za 4 osobową Drużynę (30,00 zł
od osoby)

na rachunek OSiR Dobre Miasto nr konta 87 8857 1041 2004 0400 2453 0003 w
terminie do 02.03.2022 r. (w tytule proszę podać imię i nazwisko i/lub nazwę drużyny z
dopiskiem „Tropem wilczym”)


w dniu startu* 6 marca 2022 r. (jeżeli będą wolne miejsca) 40,00 zł od osoby /
160,00 zł za 4 osobową Drużynę (40,00 zł od osoby)

* w przypadku zapisów w biurze zawodów obowiązuje uiszczenie opłaty startowej
wyłącznie w formie gotówki.
6. Raz wniesiona opłata startowa za Uczestnictwo w biegu nie podlega zwrotowi i
zmianie na inną Drużynę lub osobę.
VI. PAKIETY STARTOWE:
1. Odbiór pakietów startowych dla wszystkich uczestników indywidualnych oraz Drużyn
nastąpi w Biurze Zawodów w dniu: 6 marca 2022 r. GODZINY OTWARCIA: 10:00 - 12:15
2. Każdy Uczestnik indywidualny oraz członek Sztafety musi być obecny osobiście
podczas weryfikacji w Biurze Zawodów. Pałeczkę Sztafetową dla Drużyny odbiera w
Biurze Zawodów Kapitan Drużyny.
3. Osoba odbierająca pakiety startowe sztafety/indywidualne musi posiadać dowód
osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.

4. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymają pakiety startowe zawierające:
okolicznościową koszulkę, numer startowy, chip zwrotny, materiały promocyjne,
papierową torbę. Medal pamiątkowy zostanie wręczony na mecie po ukończeniu biegów
– warunkiem otrzymania medalu jest posiadanie przypiętego numeru startowego.
5. Organizator nie gwarantuje otrzymania przez zawodników oczekiwanego rozmiaru
koszulki. Rozmiarówka została zamówiona w grudniu 2021 roku u ogólnopolskiego
Organizatora zgodnie z przekrojem wiekowym na podstawie dotychczasowych biegów.
VII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Biegach: indywidualnym i sztafetowym prawo startu mają wyłącznie osoby, które
do dnia 6 marca 2022 roku ukończą 10 lat (urodzeni 06.03.2011 i starsi).
2. W przypadku startu uczestników poniżej 18 roku życia, wymagane jest
przedstawienie oświadczenia podpisanego przez rodziców lub opiekunów prawnych, o
zdolności dziecka do udziału w wydarzeniu rekreacyjno - sportowym wraz ze zgodą na
udział w Biegu osoby niepełnoletniej oraz potwierdzeniem wzięcia odpowiedzialności za
osobę niepełnoletnią. Druk można pobrać w dniu imprezy w Biurze Zawodów.
3. W Biegu może wziąć udział maksymalnie 250 osób czyli 50 czteroosobowych sztafet i
50 osób w biegu indywidualnym. Gwarancję startu daje dopiero nadanie numeru
startowego, który przydzielany jest po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora.
4. Drużynę sztafetową tworzy 4 biegaczy reprezentujących kluby sportowe, amatorskie
kluby biegacza, firmy, stowarzyszenia, fundacje, koleżeńskie grupy biegowe, grupy
przyjaciół, grupy miłośników aktywnego spędzania czasu wolnego i zdrowego stylu życia.
5. Drużyna sztafetowa musi posiadać własną, niepowtarzalną nazwę.
6. Każda Drużyna sztafetowa musi wyznaczyć spośród własnego grona Kapitana
Drużyny.
7. Uczestnicy biegu, dokonując zgłoszenia na niniejsze wydarzenie sportowo rekreacyjne, oświadczają o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania biegów
ulicznych, co stwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie startowej.
VIII. ZASADY PRZEBIEGU RYWALIZACJI SZTAFET
ZASADY DOTYCZĄCE KOLEJNOŚCI ZMIAN I PRZYTWIERDZANIA NUMERÓW STARTOWYCH:
1. Bieg ma charakter sztafety. W sztafecie biorą udział wyłącznie 4-osobowe Drużyny
męskie, żeńskie lub mieszane. Każdy z zawodników musi pokonać jedno okrążenie o
długości ok. 2 km.
2. Kolejność zawodników na poszczególnych zmianach musi być zgodna z kolejnością
osób wymienionych na karcie startowej Drużyny.
3. Numery startowe będą odpowiadać niepowtarzalnemu numerowi nadanemu
Drużynie oraz oznaczeniu kolejności zmiany, np.

numer 1/1 – oznacza Drużynę o numerze 1, pierwszą zmianę
numer 1/2 – oznacza Drużynę o numerze 1, drugą zmianę
numer 1/3 – oznacza Drużynę o numerze 1, trzecią zmianę
numer 1/4 – oznacza Drużynę o numerze 1, czwartą zmianę
4. Numer startowy musi być w sposób trwały przymocowany z przodu
koszulki/bluzy/kurtki startowej. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas
trwania zawodów.
5. Zawodnik z Drużyny, która ukończyła swoją zmianę sztafetową nie może powrócić na
kolejną zmianę.
6. Drużyny obowiązuje limit czasowy wynoszący 1 godzinę (od 13:30 do 14:30).
7. Pomiar czasu i ustalenie kolejności sztafet, które ukończyły bieg będzie realizowane
przy użyciu systemu elektronicznego.
ZASADY DOTYCZĄCE POSŁUGIWANIA SIĘ PAŁECZKĄ SZTAFETOWĄ:
1. Każdej Drużynie przypisana będzie pałeczka sztafetowa, w której wnętrzu
umieszczony będzie chip do elektronicznego pomiaru czasu.
2. Pałeczkę sztafetową odbiera Kapitan Drużyny.
3. Podczas trwania każdej zmiany, Uczestnicy pokonują swoje okrążenie trzymając
pałeczkę w dłoni przez cały czas trwania biegu.
4. W trakcie biegu niedopuszczalne jest chowanie pałeczki sztafetowej do kieszeni,
pasów startowych, w spodenki, itp. Proceder taki będzie skutkować dyskwalifikacją
Drużyny.
5. Każdy zawodnik danej Drużyny po pokonaniu okrążenia na swojej zmianie musi
przekazać pałeczkę sztafetową kolejnemu zawodnikowi z Drużyny w specjalnie
wyznaczonej strefie zmian.
6. Niedopuszczalne jest przekazanie pałeczki sztafetowej kolejnemu zawodnikowi z
Drużyny poza strefą zmian. Proceder taki będzie skutkować dyskwalifikacją Drużyny (za
wyjątkiem przypadków szczególnych, związanych z nabawieniem się kontuzji lub
pogorszeniem stanu zdrowia podczas biegu, o czym należy poinformować niezwłocznie
Organizatora).
7. W przypadku upadku pałeczki sztafetowej na trasę biegu, Uczestnik danej zmiany
musi ją samodzielnie podnieść i może kontynuować bieg.
8. W przypadku upadku pałeczki sztafetowej na trasę biegu, nie może być ona
podniesiona przez osobę trzecią i przekazana zawodniczce. Taki proceder może
skutkować dyskwalifikacją Drużyny.
9. Bieg bez pałeczki lub zakończenie biegu bez niej oznacza dyskwalifikację Drużyny.

10. Niedopuszczalna jest zamiana pałeczek sztafetowych. Zamiana pałeczek
sztafetowych będzie skutkować dyskwalifikacją Drużyny.
11. Niedopuszczalne jest przekazanie pałeczki sztafetowej osobie nie uczestniczącej w
biegu. Proceder taki będzie skutkować dyskwalifikacją Drużyny.
12. Zgubienie pałeczki sztafetowej skutkuje dyskwalifikacją Drużyny.
13. Pałeczka sztafetowa jest zwrotna na mecie biegu. Uczestnik ostatniej zmiany w
każdej Drużynie jest zobowiązany do zwrotu pałeczki sztafetowej w specjalnie
oznaczonym do tego celu miejscu. Nie zwrócenie pałeczki sztafetowej będzie
skutkowało dyskwalifikacją Drużyny.
14. W przypadku zgubienia lub nie zwrócenia pałeczki sztafetowej na mecie biegu,
Kapitan Drużyny zobowiązany jest do wniesienia dodatkowej opłaty na rzecz
Organizatora w wysokości 50,00 zł.
STREFY STARTOWE, ZMIANY SZTAFETOWE:
1. Zawodnik startujący na pierwszej zmianie w każdej Drużynie rozpoczyna bieg z linii
startu, oznaczonego bramą startową.
2. Uczestnicy, startujące na pozostałych zmianach sztafety (druga/trzecia/czwarta) do
momentu startu swojej zmiany przebywają poza strefą startową.
3. Zawodnik przygotowujący się do zmiany powinien ustawić się przy lewej krawędzi
trasy biegu. W przypadku dużej liczby zmian w zbliżonym czasie, obowiązuje zasada
ustawiania w tzw. „wężu”, czyli jeden za drugim, w kolejności według zasady: bliżej
bramy startowej stoi zawodnik, którego koleżanka/kolega z Drużyny nadbiega do strefy
zmian jako pierwsza/y, następnie drugi, itd.
4. Zmiany zawodników muszą nastąpić na wysokości stref startowych przewidzianych
dla danych Drużyn.
5. Zmiany muszą odbywać się w sposób nie zakłócający biegu innych Drużyn.
6. Zawodnicy, kończący swoją zmianę, po przekazaniu pałeczki, powinni zbiegać do
prawej krawędzi trasy biegu i wyjść ze strefy zmian. Zalecane jest udanie się na fragment
trasy biegu w celu kibicowania swojej Drużynie.
7. W przypadku niesportowego zachowania „no fair play”, np. celowemu zabiegnięciu
drogi innemu zawodnikowi, celowemu popchnięciu, celowemu spowodowaniu upadku
zawodnikowi z innej Drużyny, Drużyna, której zawodnik dopuścił się tego rodzaju czynu
zostanie zdyskwalifikowana.
8. Strefa startowa objęta będzie kontrolą koordynatora strefy / sędziego. Wymagane
jest stosowanie się do zaleceń koordynatora strefy / sędziego. W przypadku
postępowania niezgodnego z zaleceniami koordynatora strefy / sędziego lub
ODPRAWA KAPITANÓW DRUŻYN:
1. Przed startem biegu, odbędzie się odprawa Kapitanów Drużyn.

2. Uczestnictwo Kapitanów Drużyn w odprawie jest obowiązkowe.
3. Dokładne miejsce i godzina odprawy Kapitanów zostanie określona w
harmonogramie biegu na stronie internetowej wydarzenia, który zostanie udostępniony
nie później niż na 3 dni przed datą wydarzenia.
4. Podczas odprawy Kapitanów, Organizator przekaże najważniejsze informacje
dotyczące przebiegu rywalizacji oraz pałeczkę sztafetową z wmontowanym chipem do
elektronicznego pomiaru czasu (zwrotna na mecie biegu).
IX. KLASYFIKACJA i NAGRODY:
W biegu „Tropem Wilczym” będą prowadzone następujące klasyfikacje:
1. Bieg indywidualny, Dystans: 1,963 kilometra.
a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn - miejsca 1-3: statuetki
b) Klasyfikacja kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych:
 10 – 13 lat, (roczniki: 2011 – 2008)
 14 – 16 lat, (roczniki: 2007 – 2005)
 17 – 40 lat, (roczniki: 2004 – 1981)
 41 – 55 lat (roczniki: 1980 – 1966)
 56 i starsi. (roczniki: 1965 i starsi)
Medale za miejsca I –III.
2. Bieg sztafetowy, Dystans: 4 X 1,963 kilometra.
a) Klasyfikacja generalna - miejsca 1-3: statuetki dla każdego członka drużyny
b) Najszybsza sztafeta żeńska: statuetki dla każdego członka drużyny
Nagrody/medale dublują się.
X. REŻIM SANITARNY ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ:
Organizator zapewni standardy sanitarne aktualnie obowiązujące w dniach
przeprowadzania imprezy. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego
przestrzegania zasad epidemicznych. Brak przestrzegania zasad może skutkować
wykluczeniem z udziału w imprezie, Ewentualne dodatkowe obostrzenia/wytyczne będą
komunikowane w mediach społecznościowych oraz w formie mailowej wśród
zarejestrowanych uczestników.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1) Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
2) Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegów (na starcie, trasie i
mecie).
3) Organizator zapewnia toalety.
4) Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe
adekwatne do danej dyscypliny.
5) Uczestnicy biegów zobowiązani są do przypięcia na piersi otrzymanego numeru
startowego.
6) W biegach prowadzony będzie pomiar czasu. Każdy z zawodników otrzyma chip
zwrotny, który musi zostać przytwierdzony zgodnie z instrukcją organizatora i
bezzwłocznie oddany po dokonaniu odczytu na mecie.
7) Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń służb medycznych,
porządkowych, sędziów i organizatorów.

8) Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
9) Wyniki oraz zdjęcia z biegów zostaną zamieszczone na stronach:
www.facebook.com/events/501870157788318 oraz www.superczas.pl
XII.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1) Dane osobowe Uczestników imprezy biegowej: Tropem Wilczym Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi, tj. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)
2) Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie 5. obejmuje również publikację:
imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy drużyny.
3) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie Warmiński
Klub Rowerowy FAN z siedzibą w Olsztynie przy ul. Morskiej 43, nr rejestru KRS:
0000223605; REGON: 511321906 NIP: 739-31-85-536, właściciel serwisu
Superczas.pl - Sportowy Pomiar Czasu
4) Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i
przeprowadzenia biegu, w szczególności w celach związanych z wykonaniem
umowy udziału w biegu (tj. przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie,
opracowanie wyników, wydanie nagród, itp.), publikowania ogólnodostępnych list
startowych oraz wyników biegu (obejmuje także publikację imienia i nazwiska,
roku urodzenia, drużyny Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której
zamieszkuje - w każdy sposób), wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania,
odbioru oraz rozliczenia nagrody, przesyłania informacji organizacyjnych (email /
SMS) o biegu, obsługi zgłoszeń i korespondencji, które kierowane są do
Organizatora oraz innych czynności związanych z promocją i przeprowadzeniem
biegu.
5) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, ale niezbędne do udziału w biegu oraz do realizacji wskazanych wyżej
celów, a także uwzględnienia Uczestników w klasyfikacji zawodów.
6) Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie
umowy i udział w biegu.
7) Dane osobowe Uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom
oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji
wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.
8) Uczestnik biegu wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych
Partnerowi Technicznemu Organizatora odpowiedzialnemu za wykonywanie usług
związanych z rejestracją uczestników biegu, elektronicznym pomiarem czasu oraz
generowaniem wyników biegu.
9) Uczestnik biegu wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych
Partnerowi Organizatora
odpowiedzialnemu
za
wykonywanie usług
fotograficznych.
10) Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych
Sponsorom oraz Partnerom Organizatora dla celów promocyjnych i
marketingowych.
11) Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach
reklamowych biegu i Organizatora (komunikat końcowy, plakat, informacje
prasowe, strona internetowa itp.). Uczestnictwo w biegu jest związane ze zgodą na

nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii
lub zapisu wideo oraz udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej licencji na
wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i
rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera,
wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez Organizatora, udostępniania
Sponsorom oraz Partnerom biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w
biegu, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach o biegu, na promocyjnych
materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz
w przekazach telewizyjnych i radiowych.
12) Każdy Uczestnik biegu ma prawo do wniesienia żądania: dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich
przetwarzania. Ponadto ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Ma prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jednakże wycofanie
zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkowało zerwaniem umowy
udziału w biegu. Kontakt w sprawach powyższych: kontakt@superczas.pl
13) Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych można wnieść do organu
nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
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