
REGULAMIN RYWALIZACJI DRUŻYNOWEJ 

VI BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH „TROPEM WILCZYM” 

 

1. Drużyny rywalizować będą w kategorii open. 

2. Każda drużyna składa się z 5 osób w tym minimum jednej kobiety, obowiązkowo zgłoszonych do biegu 

indywidualnego. 

3. Rywalizacja przebiega na dystansie 5 km. 

4. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin „VI Biegu Pamięci Żoł-

nierzy Wyklętych Tropem Wilczym”. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. 

5. Za drużynę odpowiada kapitan. Jest on jedyną osobą która: 

- zgłasza drużynę do rywalizacji; 

- decyduje o składzie drużyny; 

- występuje w imieniu drużyny; 

- kontaktuje się w sprawach drużyny z organizatorem biegu. 

6. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę pięciu czasów osiągniętych przez jej zawodników, w tym 

minimum jednej kobiety. Wygrywa te drużyna, której suma czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy 

bieg ukończy mniejsza ilość zawodników niż 5 nie będzie ona klasyfikowana. 

7. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 1 marca 2018 roku. 

8. Kapitan zgłasza drużynę poprzez wiadomość e-mail wpisując imię i nazwisko każdego z uczestników oraz 

rok urodzenia. Pierwszym na liście zgłoszonych zawodników powinien być kapitan, co należy też wyraźnie 

oznaczyć. Wiadomość e-mail ze składem drużyny kapitan wysyła na adres e-mail: biuro@marmel-torun.pl 

w temacie wiadomości wpisując: „Tropem Wilczym rywalizacja drużynowa”. 

9. Kapitan otrzyma wiadomość zwrotną od organizatora o zarejestrowaniu drużyny w ciągu maksimum 48 

godzin. Jeśli takiej wiadomości nie otrzyma powinien pilnie skontaktować się z organizatorem w sposób 

telefoniczny. 

10. Wszelka korespondencja pomiędzy organizatorem a kapitanami drużyn powinna każdorazowo w temacie 

wiadomości zawierać opis: „Tropem Wilczym rywalizacja drużynowa”. 

11. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę o pozycji w klasyfikacji końcowej 

decyduje czas najlepszego zawodnika w drużynie. 

12. Drużyny, które zajmą miejsca I-III w klasyfikacji otrzymają pamiątkowe puchary. 

13. Kontakt z organizatorem można nawiązać mailowo pisząc na adres: zarzad@marmel-torun.pl lub telefo-

nicznie pod numerami: prezes 533-190-340, wiceprezes 533-790-817. 

14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

15. W sprawach nie ujętych w regulaminie rozstrzyga organizator. 

 


