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REGULAMIN BIEGU 
„TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” 

Kielce, 5 marca 2023 

ORGANIZATOR  

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Biegaczy sieBIEGA 
Miasto Kielce  – Urząd Miasta Kielce  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 

Miasto Kielce oraz Świętokrzyskie Stowarzyszenie Biegaczy sieBIEGA są partnerami 
Fundacji Wolność i Demokracja z siedzibą w Warszawie, która koordynuje organizację 
biegów w całej Polsce. 

CELE  

Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  
Upowszechnianie idei biegania jako najprostszej formy ruchu.  
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.  
Promocja miasta Kielce jako przyjaznego dla biegaczy.  

TERMIN I MIEJSCE  

Bieg odbędzie się ̨5 marca 2023 roku w Kielcach. 
Start i meta Biegu umiejscowione będą ̨na kieleckim Rynku.  
Długość trasy: 10 kilometrów.  

Start biegu: godzina 11:00. Zamknięcie mety: godzina 12:30  

Trasa Biegu:  

Trasy Biegu przebiegają ulicami wybrukowanymi, asfaltowymi oraz chodnikami. Na 
trasie biegu mogą ̨ ̨pojawić ́się ̨prostopadle ułożone krawężniki oraz metalowe kładki. 
Na czas trwania Biegu ruch kołowy zostanie wstrzymany, obowiązuje ruch 
prawostronny.  

Niedopuszczalne jest skracanie trasy Biegu.  

Start biegu z kieleckiego Rynku w stronę ulicy Leśnej.  
• ulicą Leśną do Sienkiewicza skręcamy w prawo 
• ulicą Sienkiewicza (środkiem) do samego końca, do ul. Żelaznej skręcamy  

w lewo 
• ulicą Żelazną (środkiem) do ul. Żytniej, skręcamy w lewo 
• ulicą Żytnią (środkiem) do ul. Paderewskiego (lewą stroną ronda) skręcamy  

w lewo 
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• ulicą Paderewskiego (środkiem) do ul. Solnej, skręcamy w prawo 
• ulicą Solną (środkiem) do ul. Staszica, skręcamy w prawo 
• ulicą Staszica (środkiem) wbiegamy do parku, prosto alejką do końca i w lewo 
• alejką parkową do góry (w stronę Jana Pawła, wzdłuż Ogrodowej), skręcamy  

w ostatnią alejkę w lewo do głównej alejki parkowej i w lewo w dół.  
• główną alejką parkową w dół w stronę stawu i skręcamy w prawo na plac przed 

muszlą 
• dalej prosto do ul. Staszica (środkiem) aż do ul. Sienkiewicza i skręcamy  

w prawo 
• ulicą Sienkiewicza (środkiem) prosto aż do ulicy Dużej i skręcamy w lewo 
• ulicą Dużą do Rynku, obiegamy Rynek ulicą (obok Kozubka) i skręcamy w lewo 

przy kwiaciarkach 
• dalej Rynkiem ulicą (po prawej mamy Muzeum Narodowe) w ulicę Piotrkowską 
• ulicą Piotrkowską (środkiem) prosto aż do ul. Pelca i skręcamy w prawo 
• ulicą Pelca (środkiem) aż do IX wieków Kielc i skręcamy w lewo (na chodnik) 
• ulicą IX wieków Kielc (chodnikiem - ścieżką rowerową) aż do Planty (za mostem) 

i skręcamy w lewo 
• ulicą Planty (po prawej stronie rzeki) cały czas prosto - przecinamy Sienkiewicza 

aż do ulicy Solnej 
• tu za Solną jest punkt odżywczy (woda dla biegaczy) 
• dalej biegniemy prosto alejkami przy Silnicy w stronę ul. Ogrodowej, zbiegamy 

w dół, w bród 
• alejkami (ścieżką rowerową) aż do samego końca i w lewo ścieżką rowerową 

(pod górkę) do świateł na skrzyżowaniu ul. Gagarina i Krakowskiej 
• dalej ulicą Gagarina (środkiem) do Al. Legionów i skręcamy w prawo 
• Al. Legionów (środkiem) w dół aż do Mahometańskiej i skręcamy w lewo 
• Mahometańską (środkiem) cały czas prosto aż do końca do ulicy Husarskiej  

i skręcamy w lewo (na chodnik) 
• Husarską (chodnikiem - ścieżką) do ul. Ściegiennego i skręcamy w lewo 
• ul. Ściegiennego (środkiem) cały czas prosto - przekraczamy ul. Seminaryjską - 

do ul. Czerwonego Krzyża i skręcamy w prawo 
• ul. Czerwonego Krzyża (środkiem) do ul. Wesołej i skręcamy w lewo 
• ul. Wesołą (środkiem) - przecinamy Sienkiewicza - do ul. Leonarda i skręcamy  

w lewo 
• ul. Leonarda (środkiem) do Rynku i skręcamy w prawo 
• prawą stroną Rynku (obok Kozubka) do kwiaciarek i skręcamy w lewo 
• prawą stroną Rynku (obok Muzeum) i skręcamy w lewo 
• META 
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LIMIT CZASU  

• Limit czasu Biegu na 10 km wynosi 90 min.  

• Uczestnicy, którzy nie ukończyli Biegu w limicie czasu, zobowiązani są ̨do zejścia z 
trasy i zdjęcia numeru startowego.  

WARUNKI ZGŁOSZENIA, UCZESTNICTWA i OPŁATY STARTOWE  

W Biegu Głównym (bieg na 10 km) prawo startu mają wyłącznie osoby, które na dzień́ 
05.03.2023r. ukończyły 16 lat i dokonają ̨ ̨pełnej rejestracji do Biegu oraz uiszczą opłatę ̨
startową.  

LIMIT UCZESTNIKÓW  

W biegu maksymalnie będzie mogło wziąć ́udział 400 osób.  

W przypadku osób, które do dnia 05.03.2023r. nie ukończyły 18 roku życia, wymagane 
jest posiadanie zgody na udział w Biegu podpisanej przez rodzica lub prawnego 
opiekuna: „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do 
udziału w biegu" z podpisem rodzica bądź ́opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę ̨na 
udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią ̨ odpowiedzialność.́ 
Oświadczenie takie należy złożyć ́w dniu 05.03.2023 w Biurze Zawodów. Oświadczenie, 
zostanie dołączone do maila potwierdzającego nadanie numeru startowego, będzie 
również ̇do pobrania w profilu rejestracyjnym.  

Uczestnik, który w dniu 05.03.2023r. ukończył 18 lat bierze udział w Biegu na własną 
odpowiedzialność ́(podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001r. Dz. U. 
Nr 101, poz.1095).  

Uczestnik wyraża zgodę ̨ na poddanie się ̨ wymaganiom zawartym w niniejszym 
Regulaminie, w tym wyraża zgodę ̨ na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1182 z późn. zm.) przez Organizatora i podmioty z nim powiązane. Organizator 
zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia  
z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć ́ i/lub filmowania, używania imion  
i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub 
związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także 
możliwość ́ ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych 
oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego, nieograniczonego 
wykorzystywania wszelkich zdjęć,́ materiałów filmowych, wywiadów nagrań́ 
dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, 
wywiady i nagrania mogą ̨ ̨ być ́ bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach 
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elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, 
magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą ̨być ́wykorzystywane 
na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych 
związanych z działalnością ̨ prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim 
powiązanych. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie 
są i nie będą ̨ zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych  
z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.  

Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej 
licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, 
bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika,  
a w szczególności w celu reklamy i promocji.  

Opłata startowa za udział w biegu na 10km to:  

• 50 zł w przypadku zapisów elektronicznych do dnia 4 marca 2023  
• 70 zł w przypadku zapisów w Biurze Zawodów w dniu 5 marca 2023 

Organizator nie przewiduje cesji opłaty startowej, rezygnacji z udziału w biegu 
powiązanej ze zwrotem opłaty startowej ani „przepisania” na osobę ̨trzecią swojego 
opłaconego już ̇pakietu.  

Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich 
postanowień́ niniejszego Regulaminu.  

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego zgłoszenia, co do którego 
istnieje podejrzenie, że zostało wypełnione niezgodnie z prawdą, oraz do 
zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione 
przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.  

Każdy Uczestnik zarejestrowany do Biegu jest zobowiązany do zweryfikowania 
swojego zgłoszenia i odebrania numeru oraz pakietu startowego w Biurze Zawodów.  

W ramach pakietu startowego w Biegu na 10 km zawodnicy otrzymają ̨ materiały 
promocyjne oraz na mecie po ukończeniu Biegu pamiątkowy medal.  

Tożsamość wszystkich Uczestników Biegu zostanie zweryfikowana w Biurze Zawodów 
na podstawie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna).  

W przypadku odbioru pakietu startowego za osobę ̨trzecią konieczne będzie okazanie 
ksero dokumentu tożsamości i pisemnego upoważnienia tej osoby. Wzór upoważnienia 
zostanie opublikowany na stronie: www.kielce.eu, www.siebiega.com  
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Weryfikacja Uczestników Biegu oraz wydawanie pakietów i numerów startowych 
odbędzie się ̨w Biurze Zawodów (Urząd Miasta Kielce wejście od płyty Rynku) w dniu 
5 marca 2023 od godziny 08:00 do 10:00  

Ze względu na ograniczone miejsce Organizator nie przewiduje zorganizowana 
szatni/przebieralni dla uczestników biegu.  

Uczestnicy będą ̨ mogli skorzystać ́ z darmowego depozytu jednak prosimy o nie 
pozostawianie w depozycie wartościowych rzeczy.  

Depozyt mieścić się ̨będzie w okolicy Biura Zawodów.  

Każdy z uczestników Biegu akceptując niniejszy regulamin zobowiązuje się ̨do zwrotu 
wydanego w pakiecie startowym chipa pomiarowego, niezwłocznie po ukończeniu 
Biegu. Zwrot chipa następuje poprzez wrzucenie go do specjalnie oznaczonych 
pojemników, które będą ̨się ̨znajdować ́w strefie mety.  

KLASYFIKACJE  

Prawo uczestnictwa w Biegu Pamięci żołnierzy Wyklętych mają zawodnicy zrzeszeni  
w klubach sportowych i amatorzy.  

Podczas Biegu na 10 km prowadzona będzie klasyfikacja generalna mężczyzn  
i klasyfikacja generalna kobiet.  

Klasyfikacje będą ̨prowadzone według czasów brutto (liczone od strzału startera).  

Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną ̨ zdyskwalifikowani. 
Zabrania się ̨startu Uczestnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność ́ za własne działania  
i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.  

Uczestnik na mecie nie posiadający numeru startowego nie będzie sklasyfikowany.  

NAGRODY  

Dystans 10 kilometrów: 
Miejsce 1-3 kobiety, miejsce 1-3 mężczyźni,  

Wręczenie pucharów nastąpi około godziny 12:35 (bezpośrednio po ukończeniu biegu 
przez ostatniego uczestnika biegu na dystansie 10 km) obok mety.  

PROGRAM IMPREZY 5 marca 2023 r. (niedziela):  
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08:00 - otwarcie Biura Zawodów (Urząd Miasta w Kielce - wejście od płyty Rynku) - 
wydawanie pakietów startowych.  

10:00 - zamkniecie Biura Zawodów  

11:00 - Start biegu na dystansie 10 kilometrów  

12:30 - Zamknięcie mety w biegu na 10 km  

12:35 - Wręczenie nagród dla zwycięzców (godzina może ulec zmianie jeśli ostatni 
zawodnik przybiegnie wcześniej)  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Organizator zapewnia Uczestnikom Biegu ubezpieczenie NNW.  

Organizator zapewnia obsługę ̨ medyczną. Organizator zastrzega sobie prawo do 
zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w 
imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych 
zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne 
miejsce.  

Uczestnik wyraża zgodę ̨na powyższe działania. Uczestnik startuje wyłącznie na własną 
odpowiedzialność ́i ponosi związane z tym ryzyko.  

Wszyscy Uczestnicy przyjmują ̨ ̨ do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się ̨ 
z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ̨ naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, 
możliwość odniesienia obrażeń́ ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód 
i strat o charakterze majątkowym.  

Dodatkowo, mogą ̨ wystąpić ́ inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia  
w tym momencie. Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień́ ryzyka 
wiążącego się ̨z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się ̨podjąć to ryzyko, 
startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.́ Uczestnik oświadcza, że nie 
będzie działał na szkodę ̨Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi 
wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub 
wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub 
każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą 
lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią)̨, wynikłym z obecności lub udziału 
Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony 
Organizatora.  

Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie. 
Wyniki Biegu na 10 km zostaną ̨ zamieszczone na stronach internetowych: oraz 
www.siebiega.com oraz www.kielce.eu 
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• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których winien 
poinformować ́przed rozpoczęciem imprezy.  
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn.  
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu  

• W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator Biegu, któremu 
przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.  
• Osobą do kontaktu w sprawie Biegu ze strony Świętokrzyskiego Stowarzyszenia 
Biegaczy sieBIEGA jest: Paweł Jańczyk: kontakt@siebiega.com  
Osobą do kontaktu w sprawach organizacyjnych ze strony Miasta Kielce jest:  
Katarzyna Telka: katarzyna.telka@um.kielce.pl 

 

 
 
 
 

. 


