
                      PÓŁMARATON 15 CZERWCA 2019r. 
 
          VI  EDYCJA BIEGU CROSS EXTREME NA DYSTANSIE  21KM  
                „ MASTERS'KILLER ” - „ZABÓJCA MISTRZÓW” 
 
      Jeden z najbardziej ekstremalnych biegów w województwie Śląskim  
 
Organizator: Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy 
                       Sił Specjalnych "SZTURMAN" 
 
 
Współorganizator: PHU EVEREST II S.C. 43-100 Tychy ul. Fabryczna 11, 
 

Jednostka Wojskowa AGAT, 
  
Wojskowy Klub Biegacza ,,META’’, 
 

 
        KLASYFIKACJA MUNDUROWI 
 
 
 Rywalizacja mundurowych jest skierowana do żołnierzy oraz byłych żołnierzy 
Sił Specjalnych i funkcjonariuszy służby mundurowych a także wszystkich 
zwolenników biegów w umundurowaniu po spełnieniu warunków zawartych 
w uwagach końcowych. 
 
 
REGULAMIN UDZIAŁU: 
 
 

1. CEL UDZIAŁU JW AGAT: 
 
 1. Integracja służb mundurowych. 
 

2. KATEGORIE: 
 

1.  OPEN – KOBIETY  
2.  OPEN – MĘŻCZYŹNI  
 

3. NAGRODY: 
 

1. Za zajęcie miejsc 1-3 indywidualnie (kobiety) statuetka. 

2. Za zajęcie miejsc 1-3 indywidualnie (mężczyźni) statuetka. 

3. Każdy uczestnik biegu otrzyma okolicznościowy medal. 
 
 

 
 



4.ZGŁOSZENIA DO KLASYFIKACJI ,,MUNDUROWI” : 
 

1. Każdy z kandydatów powinien dokonać najpóźniej do 8 czerwca 2019roku 
wpłaty wpisowego w wysokości 70 zł na konto: 
Fundacji Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy 
Sił Specjalnych "SZTURMAN" 
ALIOR BANK 81 2490 0005 0000 4500 7216 3137 
telefon kom. 501 742 000 
NIP: 9562250758 
e-mail: a.burzywoda@fundacjaszturman.pl 
www.fundacjaszturman.pl 
Fundacja "SZTURMAN" 42-700 Lubliniec ul. Sobieskiego 35. 
Po tym terminie wpłaty będzie można dokonać osobiście w Biurze 
Zawodów w wysokości 200% wpisowego. 
2. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT. 
 
5. WYNIKI KOŃCOWE 
 
- dostępne będą do wiadomości na stronie internetowej: www.masters’killer.pl 
oraz na tablicy informacyjnej w trakcie zawodów. 
 

6. UWAGI KOŃCOWE: 
 
1. Zawodnicy mundurowi zobowiązani są do przestrzegania regulaminu 
półmaratonu. 
2. Zawodnicy wystartują w pełnym umundurowaniu polowym bądź ćwiczebnym 
(mundur i bluza z długim rękawem zapinana , nie może być to bluza combat shirt  , 
buty krój wojskowy z wysokością cholewki powyżej kostki ). Bez nakrycia głowy. 
3. Zezwala się na zastosowanie dodatkowych przedmiotów tylko jeśli ich 
kształt i kolor są dopasowane do munduru(np. bandama, czapka, camelbak) 
Zezwala się na start w sortach mundurowych innych państw. 
4. O dopuszczeniu decyduje sędzia konkurencji, którego decyzje 
są ostateczne. 
5. Zawodnicy nie przestrzegający w/w warunków będą zdyskwalifikowani. 
6. Startujemy na własną odpowiedzialność. 
7. Start wspólny ze wszystkimi uczestnikami biegu. 
8. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
9. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
10. Numery startowe przechodzą na własność uczestnika zawodów. 
11. Zabezpieczenie medyczne na czas zawodów zapewnia personel medyczny 
JW AGAT. 
 
7. INNE: 
 
1. Dla uczestników biegu z Jednostek Wojskowych SZRP istnieje możliwość 
noclegu na terenie JW 3940 po uprzednim przesłaniu zgłoszenia zgodnie 
z procedurami MON. 
2. W trakcie zawodów będzie możliwość potwierdzenia rozkazu wyjazdu. 


