
Regulamin 

    ORGANIZATOR    

     Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Lubliniec    

     Jednostka Wojskowa Komandosów    

              

    1. Cel imprez:    

     1. Umożliwienie żołnierzom rywalizacji w ekstremalnych warunkach.    

     2. Popularyzacja współzawodnictwa służb mundurowych.    

     3. Wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu środowisk biegaczy w mundurach.    

     4. Popularyzacja służby w jednostkach specjalnych.    

              

    2. Termin i miejsce:    

     1. Lubliniec    

     2. 29 listopada 2014 r. godz. 9.00. Termin zgłoszeń do 15 listopada    

     3. Start i meta –Lubliniec-Kokotek     

     4. Trasa (42,195 km – dwa okrążenia)  prowadzić będzie drogami leśnymi.    

     5. Limit na pokonanie trasy 7 godz. limit na połówce 3godz. 20 min.    

              

    3. Uczestnictwo i opłata wpisowa    

     

1. Każdy uczestnik 10 MK ponosi koszty opłaty startowej: 

- do dnia 30 września 2014 r. wpisowe wynosi 100 zł  

- do dnia 30 października 2014 r. wpisowe wynosi 120 zł  

- Od 1 do 15 listopada 2014  wysokość wpisowego wynosi 150 zł  

Po tym terminie zgłoszenie będzie przyjęte tylko za zgodą organizatora - opłata 200 zł 

Wpłaty należy dokonać na konto WKB Meta 

BGŻ O/Lubliniec 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010 

z dopiskiem „Maraton Komandosa" i swoim nazwiskiem w tytule. O wysokości wpisowego decyduje termin wpłaty, a nie 

data zapisania się do biegu. Zwycięzcy i osoby zaproszone są zwolnieni z opłaty startowej. 

2. Po 15.11.2014 zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego 

zawodnika (tylko do 1 listopada można tego dokonać po wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokosci 10 zł). 

Prawo startu mają osoby, które : 

   

       - są żołnierzami lub funkcjonariuszami służb mundurowych (możliwy jest również start osób cywilnych przy spełnieniu 

n/w warunków) 
   



- będą przestrzegać niniejszego regulaminu  

- okażą dokument tożsamości. 

- podpiszą oświadczenie 

- wystartują w pełnym umundurowaniu polowym bądź ćwiczebnym (mundur z długim rękawem, beret lub czapka , buty 

krój wojskowy-min. wys. cholewki 19 cm) z plecakiem (min. wymiary 45x30cm) w kolorze odpowiadającym 

umundurowaniu, o wadze 10 kg na całej trasie biegu. 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, którego decyzje są ostateczne. 

Ważenie plecaków i przegląd umundurowania od godz.07.30 do 08.45 – po zważeniu plecaka, obsługa wagi odstawia go 

do specjalnej strefy. Zawodnicy pobierają plecaki ze strefy po ogłoszeniu przez sędziego głównego. Odżywki, woda 

dostępne na półmetku i mecie (na trasie brak punktów). 

Nie zezwala się na podawanie picia i odżywek przez osoby trzecie na trasie maratonu ( każdy zawodnik musi mieć ze 

sobą) z wyjątkiem półmetka 

- podpiszą oświadczenie 

- zawodnicy nie przestrzegający w/w warunków będą zdyskwalifikowani. 

              

    4. Klasyfikacje:    

     
Open kobiet i mężczyzn. Bez podziału na kategorie wiekowe.  

Mężczyźni podzieleni na kategorie służb (by była prowadzona potrzeba min 3 osoby) 
   

              

    5. Nagrody    

     

- trofea, za zajęcie miejsca 1-3 ogólnie a w rodzajach służb dodatkowe trofea  

-za miejsca 1 - 30 upominki rzeczowe.  

- za miejsca 1-6 w klasyfikacji drużynowej puchary (liczy się trzech pierwszych zawodników, zwycięża drużyna z 

najmniejszą liczbą punktów 1 miejsce = 1 pkt; 2m = 2 pkt; 3m = 3 pkt; itd, przy jednakowej liczbie punktów zwycięża 

zespół którego pierwszy zawodnik był wyżej notowany, wymagana jest jednobrzmiąca nazwa, po 23 listopada nie ma 

możliwości zmiany nazwy reprezentowanego zespołu)  

- dla wszystkich koszulki, dyplomy, trofea, obiad. 

   

          

              

    6. Zgłoszenia:    

     WKB Meta - JW 4101    

     42-700 Lubliniec    

     Telefon 0-34 3520436 Fax 0-34 3520345    

     e-mail: prezes@wkbmeta.pl    

     Biuro Zawodów czynne w Ośrodku Silesiana:    

       Piątek 17:00-21:00; Sobota 7:00-8:00    



       

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowejwww.wkbmeta.pl/mk oraz 

listownie. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszenia i wpłacenie wpisowego 

Limit startujących ustala się na 500 osób 

  

              

    7. Uwagi:    

     

Numer startowy główny przypięty z przodu na udzie prawej nogi, pomocniczy na plecaku. Na trasie niedozwolona pomoc 

osób towarzyszących. 

Po zgłoszeniu i wniesieniu opłaty kandydat na komandosa maratończyka zostanie umieszczony na liście startowej 

Nie zaśmiecamy lasu - opakowania po odżywkach zostawiać przy oznaczeniach kilometrów i w miejscach gdzie stoi 

zabezpieczenie trasy. 

   

       Noclegi: http://www.lubliniec.pl/noclegi-gastronomia      

              

    8. Wyniki i dekoracja:    

     Początek dekoracji godz. 16.00. Obecność obowiązkowa. Trofea nie będą wysyłane pocztą.    

     Wyniki po weryfikacji zostaną zamieszczone w Internecie http://www.wkbmeta.pl/mk    

              

    
9. Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 250zł. W przypadku 

skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi. 
     

              

    10. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi     

 


