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I edycja Biegu Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy
Wyklętych w Gminie Kosakowo – 4 marca 2018
Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Biegu Tropem
Wilczym – Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych na terenie Gminy
Kosakowo. Biegniemy na terenie lotniska 43. Bazy Lotnictwa
Morskiego!

I EDYCJA BIEGU TROPEM WILCZYM PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
na terenie gminy Kosakowo

 

Cel wydarzenia

Głównym  celem  wydarzenia  jest  upamiętnienie  Narodowego  Dnia  Pamięci  Żołnierzy
Wyklętych. Pragniemy również upowszechniać bieganie jako najprostszą formę ruchu, a
także pokazać piękno i historię gminy Kosakowo. Pokażemy także tereny 43. „Oksywskiej”
Baza  Lotnictwa  Morskiego  im.  kmdr.  por.  pil.  Edwarda  Stanisława  Szystowskiego,  gdzie
odbędzie się wydarzenie.

 

Trasa i program wydarzenia

Trasa biegu liczy 1963 metry (odwołanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty
– Józef Franczak ps. „Lalek”). Bieg przebiega po terenie Lotniska Wojskowego. Punkt startowy
będzie na pasie lotniska, natomiast Biuro Zawodów w namiotach przy bramie wejściowej. Bieg
jest wydarzeniem bez rywalizacji sportowej.

 

Na  miejscu  imprezy  przewidziana  jest  krótka  lekcja  historyczna  oraz  okolicznościowa
wystawa. Każdy uczestnik biegu otrzyma: numer startowy z logiem patrona biegu, pamiątkową
koszulkę, materiały promocyjne, a na mecie pamiątkowy medal. Przed biegiem dowódca 43.
Bazy Lotnictwa Morskiego przewiduje atrakcję w postaci możliwości zobaczenia z bliska
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wojskowych statków powietrznych.

 

Kiedy biegniemy?

Rozpoczynamy 4 marca 2018 roku (w niedzielę), o godzinie 12.00. Biuro zawodów otwarte
jest w godzinach 10.00–11.30.

 

Kto może wziąć udział w biegu?

Zawodnicy muszą mieć obywatelstwo polskie. Przyjmujemy wszystkich bez względu na wiek.
Biec mogą osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu wytrzymałościowego.

Limit  przyznanych w tym roku miejsc  dla  Gminy  Kosakowo to  130 osób (decyduje  kolejność
zgłoszeń).  W  przypadku  bardzo  dużego  zainteresowania  biegiem,  planujemy  zwiększyć  pulę
pakietów startowych.

Uczestnicy Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych zobligowani są do biegu w koszulce w ramach
pakietu  startowego  z  numerem  startowym  umiejscowionym  z  przodu  na  wysokości  klatki
piersiowej.

 

Zapisy

Zapisywać  się  można  drogą  elektroniczną  na  stronie
internetowej: https://elektronicznezapisy.pl/event/2349.html

Można zapisać się również w Biurze Startowym w dniu wydarzenia (o ile pozostaną
wolne miejsca)

Obowiązuje  wpisowe  w  wysokości  10  zł  (od  5  stycznia  2018  roku),  a  przy  zapisach  w  dniu
wydarzenia 15 zł (w Biurze Startowym).

 

Regulamin

To ważne! Prosimy o zapoznanie się regulaminem dostępnym w załączniku.

 

Organizatorzy

https://elektronicznezapisy.pl/event/2349.html


Bieg organizujemy we współpracy z 43. Bazą Lotnictwa Morskiego, dzięki czemu przebiegał on
będzie  po  terenie  lotniska  wojskowego.  Głównym  organizatorem  jest  Gmina  Kosakowo,  a
także  Fundacja  Wolność  i  Demokracja.  Patronem  wydarzenia  jest  Instytut  Pamięci
Narodowej Oddział w Gdańsku.

 

Kontakt organizacyjny

Anna Padée-Kruszczak, tel. 668 225 948 (ze strony Gminy Kosakowo),

Michał Przysiecki, e-mail: michal.przysiecki@ipn.gov.pl (ze strony IPN). Michał
Przysiecki jest inicjatorem biegu.

 

Dalsze informacje o Biegach Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych dostępne są na
stronie: http://tropemwilczym.pl/
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