
REGULAMIN BIEGU TROPEM WILCZYM GNIEZNO 2023 

 

Cel biegu:  

 

Kultywowanie pamięci o żołnierzach podziemia antykomunistycznego oraz kształtowanie 

postaw patriotycznych poprzez aktywność fizyczną,  

 

Organizator:   

 

Stowarzyszenie Ochotnicza Armia Wielkopolska,  Grupa Rekonstrukcji Historycznej 

Garnizon Gniezno, Fundacja Wolność i Demokracja 

 

Współpraca: 

Prywatna szkoła Podstawowa „Akademia Maxima” 

 

Termin i miejsce:  

 

Zawody odbędą się 5 marca 2023 r.  - Promenada Batalionu „Parasol”nad Jez. Winiary  
• 11:00 Start na 1963 Dzieci i dorośli 

• 11:30 Start na 5 km i NW 

• 12:00 Start na 10 km 

• 13:00 Rozpoczęcie dekoracji  

• 13:30  zakończenie imprezy  
 

Dystanse:  

 

Bieg dorosłych odbędzie się na dystansach – 1963 m, (1 pętla), 5 km (2 pętle), i 10 km (4 

pętle), Bieg dzieci – 1963/2500* m 

 

Kategorie:  

• Dzieci 2011 i młodsze  

• Dzieci 2008-2010  

• Dzieci 2007-2006  

• Dzieci w mundurach  

• Dorośli K- 10 km  

• Dorosli K – 5 km  

• Dorośli – M-10 km  

• Dorośli – M – 5 km  

• Wojskowi – 5 km  

• Wojskowi – 10 km  

• Żołnierze WOT - 5 km  

• Bieg w mundurach – 5 km*  

• Nordic Walking 5 km 

 

Kategorie nie mogą być łączone  

 

Trasa: Trasa prowadzi ścieżką rekreacyjną wokół Jeziora Winiary (z zastrzeżeniem sytuacji 

w  której bieg będzie organizowany wirtualnie) 

 

Nagrody:  

W kategoriach dziecięcych medale za miejsca 1,2,3  



W kategorii dzieci w mundurach - puchary  

W kategoriach OPEN K/M - Puchary  

W kategorii NORDIC WALKING, żołnierze, żołnierze WOT, bieg w mundurach - medale 

 

 

Zapisy • Zapisy rozpoczynają się w dniu 12 stycznia 2023 r. i trwają do wyczerpania 

pakietów. Zapisy odbywają się drogą internetową pod adresem: 

http://panel.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg_tropem_wilczym_gniezno  

 

• Biuro zawodów  mieści się w Prywatnej Szkole Podstawowej „Akademia Maxima” w 

Gnieźnie przy ul. Chudoby 16A Pomiar czasu:  

• Pomiar czasu odbędzie się metodą tradycyjną 

• Warunki sanitarno-epidemiologiczne: Bieg odbędzie się zgodnie z obowiązującymi 

w dniu 5 marca 2023 warunkami epidemiologicznymi. Jeśli organizacja biegu 

masowego nie będzie możliwa, zostanie on zorganizowany w formie wirtualnej. 

• Warunki uczestnictwa:  

 W biegu mogą startować zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat 

(zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów). Dopuszczalne 

jest start zawodnika młodszego pod warunkiem, że prawni opiekunowie złożą 

oświadczenie o pełnym przygotowaniu dziecka do biegu oraz o przejęciu pełnej 

odpowiedzialności za start dziecka w zawodach.  

 Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. W czasie 

weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub inny dokument oraz pobrać 

numer startowy i chip.  

 Zawodnicy przy odbiorze pakietu startowego zobowiązani są do przedstawienia 

zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w imprezie biegowej lub do 

podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność. Wskazane jest 

posiadanie ubezpieczenia NNW  

 W trakcie rozgrywania biegu uczestnik nie ma prawa przebiegać inną trasą niż ta 

wskazana przez organizatora,  

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

 Warunkiem uczestnictwa jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu a także zmian 

w nim dokonywanych przez organizatora, wynikających z konieczności prawnych, 

sanitarnych lub organizacyjnych 

 

•  Opłata startowa z koszulką do 31 stycznia 55 zł, do 28 lutego 60, po 28 lutego oraz 

w biurze zawodów 70 zł. 

Opłata startowa bez koszulki do 31 stycznia 40 zł, do 28 lutego 45, po 28 lutego 

oraz w biurze zawodów 50 zł. 

Opłata za bieg dzieci wynosi 25 zł.   

Opłaty startowe realizowane są poprzez płatności online. Zawodnik zostaje wpisany 

na listę startową dopiero po dokonaniu i zaksięgowaniu opłaty.  

• Reklamacje i zwroty 

1. Opłata startowa jest bezzwrotna 

2. Protesty, zażalenia i reklamacje należy zgłaszać do organizatora. Jego decyzja jest 

ostateczna i nieodwołalna 

4. Opłaty startowej nie można przenieść na innego zawodnika  


