
                REGULAMIN -2020 „Masters’Killer” 

 

1.Zapisy 

Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez  formularz. lub w dniu 

zawodów osobiście  

Przy zgłoszeniu należy podać: 

 imię, 

 nazwisko, 

 datę urodzenia, 

 adres e-mail, 

 numer telefonu, 

 rozmiar koszulki 

 opcjonalnie przynależność klubową zawodników. 

Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu 

zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu. 

Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych 

zmianach w regulaminie (na stronie Masters’ Killer, Facebook lub drogą e-mailową). Zawody 

odbędą się bez względu na pogodę i ilość zgłoszonych zawodników. Zawody mogą 

zostać odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora np. pożary lasów, wojna, 

kataklizmy itp. 

 

Numery startowe 

Numery startowe do pobrania w dniu zawodów od 7:00 do 10:30 w biurze zawodów. 

NUMERY STARTOWE ZAWODNICY MOGĄ ZATRZYMAĆ JAKO PAMIĄTKI. 

 

2.Opłata startowa 

Zapisu można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną. 

Opłata za udział w biegu głównym 21km- 150,00 zł / 10km –100zł (zawodnicy cywilni) 

W dniu zawodów zapisy są możliwe – cena wpisowego 200 zł za obydwa dystanse / Nie 

gwarantujemy rozmiaru koszulki. 

Opłata dla mundurowych (patrz regulamin dla mundurowych pkt.4) 

Opłata przelewem bankowym na konto (liczy się data zaksięgowania wpłaty na konto). 

http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/193/iii-edycja-biegu-cross-extreme-21-km-masters-kille%20r.html
https://www.facebook.com/pages/Masters-Killer/307352749445437?sk=timeline


Organizator ufundował nagrody pieniężne łącznie 1400 zł a także nagrody w postaci statuetek 

za pierwsze 3 miejsca, dla każdej kategorii. 

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

Chcesz zostać sponsorem masz kogoś napisz lub zadzwoń telefon kontaktowy w sprawie 

sponsorowania biegu 0048 500 761 905 lub e-mail masterskiller@vp.pl 

 

Organizator nie zwraca wpisowego jeśli zawodnik nie weźmie udziału w zawodach. 

Wpłaty należy dokonywać na konto: EVEREST II Tychy ul. Fabryczna 11 

ING BANK ŚLĄSKI 80 1050 1399 1000 0023 1790 6085 

W tytule wpłaty należy Imię, Nazwisko, Adres – VII  edycja Masters’Killer 

Na życzenie faktura VAT do odbioru w dniu zawodów lub przesłana na e-mail 

Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę. 

Zawodnicy mundurowi wpłata za start na konto Fundacji Szturman 

ALIOR BANK 81 2490 0005 0000 4500 7216 3137 

” 42-700 Lubliniec ul. Sobieskiego 35 Fundacja „SZTURMAN 

W razie pytań pisz a.burzywoda@fundacjaszturman.pl lub dzwoń 501 742 000 Adam 

Burzywoda 

 

3.Klasyfikacja wiekowa 

  Kategoria OPEN Kobiety         21km/10km 

  Kategoria OPEN Mężczyzn     21km/10km 

  Kategoria Mundurowa ( patrz regulamin mundurowy ) 

W zawodach mogą brać udział osoby, które: w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat. 

 

    

 

 

 



 4.Informacje dla startujących 

W tym roku mamy do wyboru: 

 Bieg główny na dystansie około 21km, który nie ulega zmianie jeśli chodzi o formułę 

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 a w sytuacji jeśli zawodnik skróci trasę biegu  

automatycznie zostanie zdyskwalifikowany. 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 !!!! 



5.Pakiety startowe 

Pakiet startowy zawiera: 

 koszulkę pamiątkową  

PROSZĘ PODAĆ ROZMIARY KOSZULEK PODCZAS ZAPISÓW S.M.L.XL.XXL. 

 medal pamiątkowy ukończenia biegu tylko za ukończenie – finisz 

 baton 

 

 kawę lub herbatę 

 porcję grochówki z chlebem. 

W pakiecie dla zawodników zapisanych po terminie 20 czerwiec 2020. Nie gwarantujemy 

prawidłowego rozmiaru koszulki. 

 

6.Pomiar czasu 

WYNIKI Z  VII EDYCJI „MASTERS’ KILLER” w roku  2020 będzie mierzony przez – 

ZmierzymyCzas.pl 

 

7.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 

http://www.zmierzymyczas.pl/


 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 – 21km 

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 grozi dyskwalifikacją. 

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

 

 


