
Regulamin Setki Komandosa (100K ) 

ORGANIZATOR 

Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Lubliniec 

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych 

Cel imprez: 

Umożliwienie chętnym rywalizacji w trudnych warunkach i na ultra dystansie. 

Popularyzacja współzawodnictwa służb mundurowych. 

Wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu środowisk biegaczy w mundurach 

Popularyzacja służby w jednostkach specjalnych 

Termin i miejsce: 

Start i meta –Lubliniec-Posmyk  (Przystań Oblacka) 

13 marca 2020 r. godz. 22.00.  

Trasa (101,5 km – pięć okrążeń)  prowadzić będzie drogami leśnymi (szlak 100K) 

Limit na pokonanie trasy 20 godz. 

Warunki uczestnictwa: 

Prawo startu mają osoby, które zgłoszą akces udziału w 100K i spełnią poniższe wymagania: 

- Wystartują w pełnym umundurowaniu polowym (mundur z długim rękawem, buty taktyczne z 

cholewką powyżej kostki) z plecakiem (min. wymiary 45x30cm) w kolorze odpowiadającym 

umundurowaniu o wadze 10 kg na pierwszym okrążeniu biegu (20 km).  

Zezwala się na zastosowanie dodatkowych cywilnych przedmiotów tylko, jeśli ich kształt i kolor 

są typu wojskowego. Zezwala się na start w sortach mundurowych wojsk innych państw.  

O dopuszczeniu decyduje sędzia zawodów. 

- Kolejne - drugie - okrążenie (20 km) pokonają spełniając wymogi mundurowe jak powyżej. 

- Następne trzy okrążenia (60 km) można pokonywać w stroju i obuwiu dowolnym. 

Ważenie plecaków od godz.20.00 do 21.45 – po zważeniu plecaka, obsługa wagi odstawia go 

do wyznaczonej strefy. Zawodnicy pobierają plecaki ze strefy po ogłoszeniu przez sędziego 

głównego.  

Odżywki i napoje organizatora dostępne na start/mecie każdego okrążenia (banany, czekolada, 

herbata, izotonik). 

Start/meta przy hali sportowej, która będzie pełniła rolę tzw. przepaku. 

Nie zezwala się na podawanie picia i odżywek przez osoby trzecie na trasie 100K (wyjątek 

stanowią strefy wystawione przez organizatorów i zakupy w sklepach) 

Nie zezwala się na towarzyszenie biegaczowi asysty rowerowej bądź pieszej. 

Zawodnicy nieprzestrzegający w/w warunków będą zdyskwalifikowani. 

 

Klasyfikacje: 

Open M i K. Bez podziału na kategorie wiekowe. 

Drużynowa. Liczy się czas 3 osób z klubu o jednobrzmiącej nazwie. Ostateczne zmiany przy 

weryfikacji. 

 

Nagrody: 

Open: kobiety i  mężczyźni za miejsca 1-10 – trofea i nagrody. 

Dla wszystkich koszulka, medal, obiad, dyplom na mecie z fotobudki 

Drużyny za miejsca 1-3 puchary 

Zgłoszenia: 

Termin zgłoszeń do 01 marca 

www.wkbmeta.pl 

kontakt@wkbmeta.pl 

WKB Meta 

ul. Sobieskiego 35 

http://www.wkbmeta.pl/
mailto:kontakt@wkbmeta.pl


42-700 Lubliniec 

tlf 261101334 

Biuro Zawodów czynne w Ośrodku Przystań Oblacka w godz 18-22 

 

Opłaty: 

Za zgłoszenie uważa się przesłanie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej. 

Opłata startowa: 

do 31.12.2019 -  180 zł 

do 31.01.2020 -  220 zł 

do 01.03.2020 -  250 zł 

Po terminie tylko za zgodą organizatora – 300 zł 

Konto: PPABPLPK IBAN: PL 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010 

Opłata nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienie opłaty startowej na innego 

zawodnika do 31.01.2020 bezpłatnie, po tym terminie 20 zł 

Na liście startowej widoczne są osoby tylko opłacone. 

 

Uwagi: 

Numer startowy przypięty z przodu na udzie lewej nogi (drugi mały na plecaku). 

Przy niedowadze plecaka na 20 km, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany (może uniknąć kary 

pokonując z nim -10kg- kolejne okrążenie)  

Numery będą nadawane w kolejności wpłat. Tak również będą przydzielane boksy (ok. 1x1m) na 

hali sportowej (najmniejsze od strony wejścia) 

W rejonie przepaku będzie wystawiony punkt odżywczy  

Po starcie w tej strefie mogą przebywać tylko zawodnicy i organizatorzy 

 

Wyniki i dekoracja: 

Wyniki będą wywieszane o równych godzinach oraz dostępne na stronie 

https://www.zmierzymyczas.pl) 

Dekoracja zwycięzców godz. 11.00 w restauracji, kolejne dla pań bezpośrednio po wbiegnięciu na 

metę. 

Dekoracja drużyn godz. 15 

Obiad będzie wydawany w restauracji od godz 11:30 

Przebieg trasy https://www.traseo.pl/trasa/setka-komandosa-2019-od-hali 

 

https://www.zmierzymyczas.pl/
https://www.traseo.pl/trasa/setka-komandosa-2019-od-hali

