
REGULAMIN 
VII Ciechanowski Marsz  

Long – Strong Nordic Walking 
o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów  

w ramach 2. Amatorskiej Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Nordic Walking PSNW 2017 
 
 
1. Organizator: 
 
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie 
 
2. Partner strategiczny: 
 
• Urząd Miasta Ciechanów 
• Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking www.psnw.pl - organizator profesjonalnych 
szkoleń instruktorskich, trenerskich i sędziowskich Nordic Walking 
 
Pomysłodawcą i inicjatorem zawodów jest Ciechanowska Grupa Nordic Walking – 
Krzysztof Człapski – koordynator LOSZ PSNW 
 
3. Charakter wydarzenia: 
 
Long – Strong Nordic Walking to wyjątkowe wydarzenie otwarte dla wszystkich. Każdy 
z Uczestników ma za zadanie przejść jak najdłuższy dystans w określony limit 
czasowy = 60 minut. Organizatorzy wyróżnią uczestników za stosowanie prawidłowej 
techniki nordic walking specjalnymi wyróżnieniami. Nie będzie prowadzona 
klasyfikacja uczestników, ani kategorie wiekowe. Pomiar czasu – ręczny. Przed 
startem nastąpi pokaz prawidłowej techniki nordic walking oraz wspólna rozgrzewka, 
którą poprowadzą instruktorzy i trenerzy z Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking.  
 
4. Termin i miejsce zawodów: 
 
• 14.10.2017 godz. 11.00 – trasa na ciechanowskich Błoniach, tereny płaskie, miękka, 
trawiasta nawierzchnia, długość pętli – 1 km. 
 
5. Warunkiem uczestnictwa jest: 
 
• dokonanie zapisu elektronicznego 
• dokonanie opłaty wpisowej za udział 
• odebranie pakietu startowego w biurze przed startem i podpisanie stosownej 
deklaracji. 
 
Pakiet startowy: numer startowy, medal na mecie, przewodnik z zakresu prawidłowej 
techniki nordic walking, gorący posiłek, koszulki dla 30 pierwszych zgłoszonych 
uczestników, woda mineralna. 
 
6. Nagrody: 
 



Losowanie wśród wszystkich uczestników: vouchery zakupowe 10 sztuk / każdy o 
wartości 100 zł od marki Regatta Polska (www.regatta.pl) 
Wyróżnienia za najładniejszą technikę nordic walking (3 puchary) 
 
 
7. Zapisy, wpisowe: 
 
od dnia 15.09.17 do dnia 13.10.17 – zapisy tylko elektroniczne (nie ma możliwości 
zapisów w biurze na miejscu): https://dostartu.pl/long-strong-nordic-walking-v1810.pl.html  
Wpisowe (tylko przelew, nie ma możliwości dokonania opłaty na miejscu, w biurze) = 
20 zł płatne na konto: BZWBK 90 1090 2095 0000 0001 1318 1313 
*w tytule wpisując: Long - Strong + imię, nazwisko uczestnika 
 
8. Warunki finansowe: 
 
• koszt organizacji wydarzenia pokrywa organizator 
• koszty uczestnictwa ponoszą zgłaszający 
 
9. Postanowienia końcowe: 
 
• każdy uczestnik musi wypełnić oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do 
uprawiania Nordic Walking i zobowiązanie do uczestnictwa w zawodach na własną 
odpowiedzialność.  
• ubezpieczenie: organizator posiada polisę OC. Każdy uczestnik zawodów powinien 
posiadać własne ubezpieczenie NNW 
• podczas marszu organizator zabezpiecza opiekę medyczną 
• podczas marszu obowiązują Przepisy Sędziowania Ogólnopolskiej Komisji Sędziów 
Nordic Walking 
PSNW: http://www.hola.webd.pl/panel/ckfinder/userfiles/62/files/Przepisy_stosowane_podcza
s_wydarzen_amatorskich_i_rekreacyjnych_w_obszarze_Nordic_Walking.pdf  
• ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.  
 
 
10. Informacje dodatkowe:  
Uczestnicy zobowiązani są posiadać odpowiedni, wygodny strój sportowy, adekwatny 
do warunków atmosferycznych. Wydarzenie odbędzie się w ramach 2. Amatorskiej 
Ogólnopolskiej Ligi MIstrzów Nordic Walking Polskiego Stowarzyszenia Nordic 
Walking. Projekt 2. Amatorska Og.olnopolska Liga Mistrzów Nordic Walking jest 
współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
 
PROGRAM WYDARZENIA 
 
• godz. 9.30 – 10.30 czynne biuro (PAKIETY STARTOWE)  
• godz. 10.00 – 10.45 – udostępnienie tras 
• godz. 10.45 – odprawa techniczna, rozgrzewka 
• godz. 11.00 – start 
• godz. 12.00 – meta 
• godz. 12.20–13.00 - wręczenie nagród, losowanie nagród, zakończenie  


