
PÓŁMARATON 23.Maj  2020r. 

 

VII EDYCJA BIEGU CROSS EXTREME 

NA DYSTANSIE około 21KM „MASTERS'KILLER ” - „ZABÓJCA MISTRZÓW” 

oraz w tym roku  dystans 10km 

 

      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        21km/10km 

2. OPEN  - MĘŻCZYŹNI  21km/10km 

 

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 16 maja 2020 roku 

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 

 

 

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. 



 

    8.Informacje dla startujących 

W tym roku mamy do wyboru: 

 Bieg główny na dystansie około 21km który nie ulega zmianie jeśli chodzi o formę w 

tym biegu można zdobyć tzw.”Killery” tak jak w poprzednich latach 

 Bieg na dystansie 10km 

 

  W dniu zawodów przy odbiorze pakietów startowych trzeba przedstawić dowód tożsamości i 

przekazać wydrukowane podpisane oświadczenie pobrane ze strony www.masterskiller.pl 

  Zawodnicy mundurowi kontrola umundurowania zgodnie z regulaminem biegu przy 

pobraniu pakietu startowego w dniu zawodów . 

 Zawodnik/zawodniczka musi ukończyć bieg w limicie czasowym 4h – 21km / 2h-10km 

 Trasa biegu jest oznaczona taśmami koloru biało-czerwonymi ,podczas biegu należy zwracać 

szczególną uwagę na oznakowanie trasy i cały czas być uważnym , aby nie doszło do sytuacji 

zgubienia się. A jeśli dojdzie do takiej sytuacji należy wrócić do punktu w którym straciliśmy 

się i od tamtego momentu kontynuować bieg. Trasa biegu jak wskazuje nazwa jest bardzo 

wymagająca , przebiega przez tereny leśne więc trzeba cały czas biec bardzo czujnie i 

nawigować się !!!!!!  

 Wszyscy zawodnicy biorą udział w zawodach na własna odpowiedzialność, organizator nie 

ponosi odpowiedzialności podczas zawodów za utratę zdrowia bądź życia. 

 Organizator w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody oraz 

nie pokrywa żadnych roszczeń związanych ze startem w trakcie organizacji zawodów 

 Zaśmiecanie terenu wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach z napojami  Puste 

opakowania po napojach żelach itp. proszę rzucać na trasie biegu nie w krzaki. Po 

zakończeniu biegu łatwiej nam zbierać śmieci. Podczas biegu zabrania się schodzenia z trasy 

Biegu, wyjątkiem jest kontuzja, rezygnacja z kontynuacji biegu. 

 Pomaganie zawodnikom na trasie grozi ich dyskwalifikacją poza przypadkami pomocy 

medycznej. 

 Organizator w miarę możliwości postara się pomoc zawodnikom kontuzjowanym, na trasie 

będzie karetka medyczna z napędem 4×4. 

 Zawodnicy łamiący te zasady będą dyskwalifikowani . 

 Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych do celów związanych z realizacją zawodów. 

Limit zawodników 300 osób !!!! 



 

9 .NAGRODY 1400ZŁ  - FORMUŁA BIEGU –DOTYCZY TYLKO BIEGU   

GŁÓWNEGO NA DYSTANSIE 21KM  

Zwycięzca w kategorii mężczyzn może zebrać nagrodę 700zł wraz z premiami lotnymi 

Zwycięzca w kategorii kobiet może zebrać nagrodę 700zł wraz z premiami lotnymi 

Na około 12km -14km-16km i Mecie zawodów będą do zdobycia premie pieniężne. 

 około 12km = 200zł 

 około 14km = 150zł 

 około 16km = 100zł 

 meta = 250zł 

 Na każdej premii jest Killer ma grawerowany napis za którą premie jest i jaką kwotę 

dostanie zawodnik. Warunkiem wymiany Killera na gotówkę jest: 

1. Zdobycie  Killera na premii lotnej. 

2. Zawodnik/zawodniczka podczas biegu nie może przekazywać nikomu innemu Killera, 

musi go cały czas mieć przy sobie i osobiście wymienić go na gotówkę w dniu zawodów 

podczas dekoracji. Killer (łańcuch) musi być tak niesiony przez zawodnika żeby był 

widoczny dla sędziów znajdujących się na trasie biegu. Niesienie Killera w plecakach jest 

niedozwolone  spinanie łańcucha karabińczykami szeklami itp. jest nie dozwolone. 

Porzucenie łańcucha na trasie biegu -  kara pieniężna w wysokości 300zł. 

3. Na mecie zawodnik pokazuje sędziemu od razu „Killera” w celu zaznaczenia tego faktu na 

liście wyników ten fakt zapewni odbiór gotówki podczas dekoracji. (zamiana Killer na 

gotówkę). 

4. Zawodnik/zawodniczka musi ukończyć bieg w limicie czasowym 4h. 

Killera na premiach lotnych wydaje sędzia i on jest jedyną osobą która decyduje o wyniku kto 

wygrywa premie. Decyzja sędziego jest jedyna i podważalna. Postaramy się ustawić kamery 

na każdej premii lotnej. 

Wygranie np.3 premii obliguje zawodnika/zawodniczkę do dostarczenia 3-ech „Killerów” na 

linie mety w celu okazania sędziemu. Premie sumują się. Jeden zawodnik może wygrać 

wszystkie premie czyli w sumie 450zł i jako pierwszy przekroczyć linie mety 250zł czyli 

otrzyma łącznie 700zł. 

Organizator ufundował nagrody w postaci pucharów złoty, srebrny, brązowy, dla każdej 

kategorii. 

Jest to bieg towarzyski, zwycięzcami są wszyscy ci, którzy go ukończą! 

 

 



 

Oto KILLER: 

 do zdobycia na premiach lotnych 

5. Zawodnik/zawodniczka NIE MUSI ZABIERAĆ „KILLERA” JEŻELI PODEJMIE 

TAKA DECYZJĘ. NIE JEST TO PRZYMUS TYLKO WYBÓR , ALE JEŻELI GO NIE 

ZABIERZE TO WIADOMA SPRAWA NIE OTRZYMUJE PIENIĘDZY ZA DANĄ 

PREMIE LOTNĄ . 

 

6.  Co do trasy !!! 

Całość trasy będzie oznaczona  (wytaśmowana)  na większości trasy , na całej trasie będą stali 

sędziowie. Przebiegniecie po za taśmę to dyskwalifikacja. 

Oba dystanse będą przebiegać tą samą trasą ( 21km – 2 pętla ) 

 

 

 

 


