
REGULAMIN BIEGU i MARSZU NORDIC WALKING
„TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

26 lutego 2017 r. (niedziela)

I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU
1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
3. Upamiętnienie 70. rocznicy śmierci gen. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”.
4. Upowszechnienie biegania i marszu nordic walking jako najprostszej formy ruchu wśród
mieszkańców.

II. ORGANIZATORZY
1. Fundacja Wolność i Demokracja w Warszawie
2. Miasta Radomsko
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg zostanie przeprowadzony ulicami Radomska, start na Skwerze im. Żołnierzy Wyklętych u
zbiegu ulic Piłsudskiego i Żeromskiego w dniu 26 lutego 2017 r. (niedziela) o godz.12.00, natomiast
zakończenie przy pomniku Konspiracyjnego Wojska Polskiego przy ul. Armii Krajowej. Długość trasy
wynosi 1963 metry. Określony dystans to data śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa
Franczaka pseudonim „Lalek”.
2. Marsz nordic walking zostanie przeprowadzony ulicami Radomska, start na Skwerze im. Żołnierzy
Wyklętych u zbiegu ulic Piłsudskiego i Żeromskiego w dniu 26 lutego 2017 r. (niedziela)
o godz. 12.10, natomiast zakończenie przy pomniku Konspiracyjnego Wojska Polskiego przy ul.
Armii Krajowej. Długość trasy wynosi 1947 metrów. Określony dystans to data śmierci organizatora
i dowódcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego gen. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Bieg i marsz nordic walking są wydarzeniem historycznym bez rywalizacji sportowej. Nie będzie
prowadzona klasyfikacja ani mierzony czas.
2. W biegu i marszu może wziąć udział każda osoba bez względu na wiek.
3. Liczba pakietów startowych dla osób biorących udział w biegu w Radomsku jest ograniczona
przez organizatora głównego - Fundację Wolność i Demokracja i wynosi 100 kompletów.
4. Każda osoba startująca w biegu i marszu musi być zweryfikowana w Biurze Zawodów, podpisać
listę startową i oświadczenie.
6. Biuro Zawodów będzie się mieścić na Skwerze im. Żołnierzy Wyklętych u zbiegu ulic Piłsudskiego
i Żeromskiego.

V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia udziału w biegu lub marszu można dokonać dostarczając formularz wraz z
oświadczeniem
- bieg: drogą mailową na adres promocja@radomsko.pl od 31 stycznia 2017 r. do 23 lutego 2017 r.
do godz. 15.30 bądź osobiście od 31 stycznia 2017 r. do 23 lutego 2017 r. do pokoju 121 w
Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, w godzinach pracy Urzędu;
- marsz nordic walking: drogą mailową na adres mosir@radomsko.pl od 31 stycznia 2017 r. do 23
lutego 2017 r. do godz. 15.30 bądź osobiście od 31 stycznia 2017 r. do 23 lutego 2017 r. w biurze



Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ul. Leszka Czarnego 22, w godzinach pracy biura;
lub zgłosić się osobiście w dniu imprezy w godz. 11.00 - 11.40 w Biurze Zawodów.
2. Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia przyjmowania zgłoszeń przed upływem
wyznaczonego terminu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników biegu i marszu obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
3. Wszystkich uczestników biegu i marszu będzie prowadził sędzia zawodów.
4. Za rzeczy zagubione podczas trwania imprezy Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
5. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
6. Bieg i marsz odbędą się bez względu na pogodę.
7. Organizator zapewnia gorącą herbatę i poczęstunek.
8. Zarejestrowani uczestnicy biegu otrzymują pamiątkowy medal.
9. Przebieralnie znajdować się będą w holu Miejskim Domu Kultury przy ul. Brzeźnickiej 5.
10. Zbiórka wszystkich uczestników imprezy w dniu 26.02.2017r. o godz. 11.45 przy Skwerze im.
Żołnierzy Wyklętych u zbiegu ulic Piłsudskiego i Żeromskiego.
11. Wszyscy uczestnicy biegu i marszu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do
wskazań poleceń Policji, służb porządkowych Organizatora oraz osób odpowiedzialnych za bieg
i marsz.

VII. PROGRAM
11.00 -11.40 Zapisy w Biurze Zawodów, podpisanie listy startowej
11.45 Zbiórka wszystkich uczestników biegu i marszu
12.00 Uroczysty start biegu
12.10 Uroczysty start marszu nordic walking
ok. 12.40 Wręczenie medali
ok. 13.15 Zakończenie imprezy

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Biegu i Marszu Nordic Walking
Pamięci Żołnierzy Wyklętych!


