
 
Regulamin  

Marszu Nordic Walking „W Drodze Do Wolności” 
w dniu 10 listopada 2018r. 

 
 
ORGANIZATOR 
− Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,  
− Zespół  Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany 
WSPÓŁORGANIZATOR  
− Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany 
REALIZATOR 
− Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej  „Chomiczówka” 
 
CEL IMPREZY: 
1. Promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, 
2. Popularyzacja i upowszechnianie Nordic Walking jako najprostszej, najzdrowszej, 

prorodzinnej i międzypokoleniowej formy ruchu, 
3. Promocja i propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych i turystyczno-krajoznawczych 

Bielan, 
4. Integracja sympatyków i pasjonatów uprawiających Nordic Walking 
5. Integracja osób w każdym wieku, 
6. Współzawodnictwo indywidualne, rodzinne i drużynowe / rywalizacja sportowa 

pasjonatów nordic walking. 
7. Uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
 
TERMIN: 
10.11.2018.r o godz.12.00.  
MIEJSCE: 
Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany ul. Lindego 20 
Warszawa. 
DYSTANS: 
5 km – marsz Nordic Walking 
2,5 km – rajd rekreacyjny Nordic Walking 
Start i meta marszu i rajdu rekreacyjnego Nordic Walking znajdują się na terenie Lasu 
Bielańskiego przy ul. Dewajtis. Uczestnicy imprezy wspólnie przemaszerują z CRS Bielany 
na linię startu/mety (ok. 1,4 km), a po zakończeniu marszu i rajdu rekreacyjnego wspólnie 
powrócą do CRS Bielany przy ul. Lindego 20. 
LIMIT CZASU: 
Limit czasu dla uczestników marszu Nordic Walking wynosi 1 godz. (od startu ostrego). 
PROGRAM MINUTOWY: 
10:30 – 12.00 Biuro Zawodów, 
12.00 – uroczyste otwarcie imprezy, 
12.20 – 12.40 wspólna rozgrzewka, 
12.40 – 12:55 wspólny przemarsz na linię startu, 
13.00 – start marszu Nordic Walking na dystansie 5 km, 



13:05 – start rajdu rekreacyjnego Nordic Walking 
14.00 – 14:15 – wspólny przemarsz do CRS Bielany 
14.45 – 15:00 – dekoracja miejsc: open ,1-3 w kategoriach wiekowych, losowanie nagród, 
15.00 – gry i zabawy rekreacyjne, 
16.00 – zakończenie imprezy. 
TRASA: 
1. Impreza odbędzie się na trasie o nawierzchni leśnej. 
2. Na mecie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji zawodnika, 

powiadamiana jest obsługa trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy 
medycznej. 

3. Trasa będzie oznaczona specjalnymi znacznikami i taśmą ostrzegawczą. W biurze 
zawodów oraz na stronie wydarzenia dostępna będzie mapka trasy. 

4. Długość trasy liczona jest po najkrótszej linii jaką może pokonać uczestnik. 
5. Na trasie ustawione są tabliczki z informacjami o przebytych kilometrach. Jest to 

oznakowanie orientacyjne i może różnić się od właściwie przebytego dystansu. 
 
POMIAR CZASU: 
1. Czas zawodników mierzony jest elektronicznie za pomocą chipów umieszczonych przy 

bucie /numerze startowym zawodnika. 
2. Czas zawodnika mierzony jest netto, dla każdego uczestnika oddzielnie. 
 
SĘDZIOWANIE (dotyczy marszu Nordic Walking) 
Na trasie marszu znajdować się będą sędziowie, którzy będą oceniać technikę marszu 
nordic walking, zgodnie z „Regulaminem Sędziowania marszu Nordic Walking”, stanowiącym 
integralną część niniejszego regulaminu. 
NUMER STARTOWY 
1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przypięcia numeru startowego na klatce piersiowej 

bądź brzuchu. 
2. Uczestnicy zobowiązani są do niezakrywania numeru startowego. W  przypadku zakrycia 

numeru startowego sędzia ma prawo zatrzymać uczestnika marszu w celu poproszenia 
go o poprawne umieszczenie oznaczenia, 

PORUSZANIE SIĘ PO TERENACH LEŚNYCH 
Na całej trasie (marszu i rajdu nordic walking) należy stosować się do zasad ochrony 
przyrody oraz przepisów określonych w Ustawie o lasach, a w szczególności dotyczących 
zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – 
wszystkie śmieci należy zostawiać w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach na 
odpadki); schodzenia z trasy; zakłócania ciszy. 
BIURO ZAWODÓW : 
Czynne będzie  
9.11.2018 r. w godz. 15.00 do 20.00 w siedzibie TKKF Chomiczówka, przy ulicy Pabla 
Nerudy 1 oraz w dniu imprezy w 10.30 do 12:00 w siedzibie CRS Bielany przy ulicy Lindego 
20 w Warszawie. 
Odbiór pakietów możliwy jest wyłącznie w godzinach pracy biura zawodów.  
SZATNIE I DEPOZYT: 
1. Przed i po zawodach zawodnicy będą mogli skorzystać z przebieralni. 
2. Istnieje możliwość skorzystania z depozytu za okazaniem numeru startowego. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdeponowane przez zawodnika rzeczy. 



4. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia 
przez zawodnika numeru startowego, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za 
przekazanie depozytu innej osobie. 

5. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
PAKIET STARTOWY: 
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje : 
− pamiątkowy medal, 
− posiłek regeneracyjny, 
− wodę, 
− udział w losowaniu nagród, 
− profesjonalny pomiar czasu  
− obsługę przedmedyczną. 
KLASYFIKACJA: 
1. Wszystkie klasyfikacje zawodników będą prowadzone na podstawie indywidualnych 

czasów netto, liczonych od przekroczenia startu do przekroczenia mety. 
2. Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn Marsz Nordic Walking 5 km 
3. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 

KATEGORIE WIEK W LATACH ROK URODZENIA 
K, M-16 16-19 2002-1999 
K, M-20 20-29 1998-1989 
K, M-30 30-39 1988-1979 
K, M-40 40-49 1978-1969 
K, M-50 50-59 1968-1959 
K, M-60 60-69 1958-1949 
K, M-70 70-79 1948-1939 
K, M-80 80 i starsi 1938 i starsi 

4. Kategorie specjalne: 
− Najszybszy z Dzielnicy Bielany 
− Najstarszy uczestnik/uczestniczka 
− Najliczniejszy klub 

WYRÓŻNIENIA I UPOMINKI: 
1. Wszyscy uczestnicy imprezy którzy przejdą trasę w regulaminowym czasie otrzymują 

medale. 
2. Zdobywcy miejsc I-III Open marszu Nordic Walking otrzymują puchary, zdobywcy miejsc 

I-III w kategoriach wiekowych oraz w kategoriach specjalnych otrzymują statuetki 
3. Obowiązuje zasada jednokrotnego nagradzania. Uczestnik nagrodzony w kategorii 

OPEN NIE jest nagrodzony w kategorii wiekowej. 
4. Upominki od sponsorów są losowane wśród wszystkich uczestników imprezy. 
5. W przypadku braku odbiorcy na miejscu, upominek zostanie rozlosowany ponownie. 
6. Numerek, który został raz wylosowany nie bierze udziału w kolejnym losowaniu. 
7. Odbiór upominków w momencie losowania wyłącznie z numerem startowym. Po tym 

terminie nagrody przepadają. 
WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE: 
1. Organizator określa limit uczestników na 350 osób. 
2. Weryfikacja uczestników oraz wydawanie numerów i pakietów startowych będą odbywały 

się w Biurze Zawodów. 
3. W MARSZU Nordic Walking mogą startować na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia 

osoby, które: 
− ukończyły 16 lat (tj. urodzeni przed 10.11.2006 r.), 
− dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów, 



− przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu 
długodystansowym lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na 
własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie. 

UWAGA! 
1. Uczestnicy którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów 

prawnych do udziału w zawodach. 
2. W przypadku zgłoszenia listy młodzieży niepełnoletniej opiekun przedstawia listę 

zgłoszonych przez siebie zawodników, własnoręcznie podpisaną z załączonymi 
oświadczeniami rodziców lub opiekunów prawnych. 

3. Pobranie numeru startowego przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego regulaminu. 

4. Wszyscy uczestnicy zawodów powinni zostać zweryfikowani na podstawie dowodu 
tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów. 

5. Osoby startujące w zawodach – marszu nordic walking na dystansie 5 km oświadczają,  
że są zdolne do udziału w rywalizacji nordic walking, oraz że nie mają przeciwskazań 
zdrowotnych do udziału w zawodach. W związku z tym w Biurze Zawodów należy 
własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wysiłku 
fizycznego. 

6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania własnego stroju sportowego, 
stosownego do warunków pogodowych. 

7. Zaleca się posiadanie własnych kijów do nordic walking. Organizatorzy nie zapewniają 
możliwości wypożyczenia kijów na miejscu zawodów. 

8. Dysponowanie kijami składanymi wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne 
dokręcenie części składowych kija, jak również uwzględnienie podczas treningu, 
rozgrzewki, zawodów faktu, iż kij składany jest mniej sztywny niż kij jednoczęściowy. 

ZGŁOSZENIA: 
1. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy 

dostępny na stronie internetowej www.dostartu.pl od 10.10.2018r.  do dnia 09.11.2018 r. 
lub do wcześniejszego wykorzystania limitu miejsc.  

2. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty startowej w terminie 3 dni roboczych od 
daty rejestracji. Po zarejestrowaniu opłaty uczestnik zostaje wpisany na Listę Startową. 
W PRZYPADKU NIE OPŁACENIA ZAPISU W TERMINIE ZAPIS INTERNETOWY 
ZOSTAJE ANULOWANY. 

3. W przypadku niewykorzystania limitu miejsc zapisy będą możliwe w biurze zawodów w 
dniu 10.11.2018 r. Zapisy w dniu imprezy wiążą się z wyższą opłatą startową oraz 
ograniczoną liczbą dostępnych pakietów startowych. 

4. O kolejności zgłoszeń decyduje data opłacenia zapisu internetowego, a w przypadku 
niewykorzystania limitu data zapisu w biurze zawodów. 

OPŁATA STARTOWA: 
1. Uczestnictwo w imprezie jest odpłatne na wszystkich dystansach. 
2. Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia do imprezy i określona 

jest w tabeli poniżej. 
 

Zgłoszenie i opłata elektroniczna do 09.11.2018 r. do godz. 23:59 
dzieci do lat 10 bezpłatnie 
młodzież do lat 17-tu  5 zł 
Ulgowy* 10 zł 
normalny 15 zł 

*ulgowy – dla emerytów, rencistów, studentów, osób niepełnosprawnych za okazaniem 
orzeczenia 

3. Opłaty za zgłoszenie w dniu zawodów 10.11.2018 r. (rejestracja osobista w Biurze 
Zawodów od 10.30 do 12.00) wynosi 25 zł.  



4. Za ostateczne i kompletne zgłoszenie elektroniczne uważa się poprawnie wypełniony i 
przesłany przez uczestnika formularz oraz zaksięgowaną opłatę startową, najpóźniej do 
09.11.2018 r wg wyżej podanych reguł na konto organizatora. 

5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.  
6. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu 

bankowego/ z winy poczty lub banku. 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowych jest TKKF Chomiczówka z siedzibą w Warszawie, 

ul. P. Nerudy 1 
2. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników imprezy stanowi art. 6 ust. 1 lit 

b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w imprezy 
stanowi zawarcie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, 
świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

3. Dane osobowe uczestników Zawodów będą przetwarzane w celu realizacji umowy tj. dla 
potrzeb organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji imprezy, wyłonienia 
zwycięzców i odbioru nagród. Przetwarzanie obejmuje również komunikację z 
uczestnikiem poprzez wysyłanie wiadomości email lub sms pod adresy lub numery 
telefonu uczestnika podane podczas rejestracji. 

4. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i 
nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, 
płeć i uzyskany podczas zawodów (marsz Nordic Walking na 5 km) wynik – w każdy 
sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb 
organizacji zawodów (w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie 
zawodów lub podczas rejestracji, a także na listach startowych oraz listach publikujących 
wyniki zawodów w miejscu zawodów lub na stronach internetowych). 

5. Podanie danych osobowych o których mowa w ust. 3 i ust.4 oraz wyrażenie zgody na ich 
przetwarzanie jest dobrowolne, lecz z uwagi na specyfikę celu realizacji umowy ich 
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie bądź upublicznienie wizerunku 
zawodnika uniemożliwia udział w imprezie. 

6. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 
określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie 
z Regulaminem imprezy. 

7. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika ma prawo wglądu do 
swoich danych osobowych/danych osobowych niepełnoletniego Uczestnika oraz ich 
poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Realizacja uprawnień wynikających z ust. 7 , może odbywać się poprzez pisemne 
wskazanie naruszeń oraz określenie swoich żądań przesłane na adres korespondencyjny 
Administratora, lub na adres e-mail: tkkkfchomiczowka@o2.pl 

9. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego czy 
organizacji międzynarodowej. 

10. Administrator nie będzie przekazywał danych podmiotom trzecim, chyba że ich 
udostępnienie będzie niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy, bądź 
przekazywanie danych będzie oparte na zgodzie zawodnika lub na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 

11. Dane osobowe uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu. 



12. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane 
osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieuprawnioną modyfikacją. 

13. Dane osobowe uczestnika przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa. 
Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi 
mogą być wykorzystane bezpłatnie przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie 
z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 880 z późn. zm.) w celu organizacji i promocji imprezy, na co uczestnik, a w przypadku 
niepełnoletniego  uczestnika jego rodzic lub opiekun prawny, wyraża zgodę wypełniając 
odpowiednio „Deklarację uczestnictwa”/”Deklarację uczestnictwa dla niepełnoletnich”. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. 
2. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy i jest zobowiązany 

do jego przestrzegania. 
3. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi. 
4. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i nie mogą 

wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń 
losowych podczas trwania imprezy. 

5. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną  podczas trwania imprezy. 
6. Uczestnicy imprezy nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
7. Organizator ma prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych podczas imprezy, w 

materiałach reklamowych imprezy, na stronie internetowej, w mediach 
społecznościowych, na plakatach i w informacjach prasowych. 

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………….. 
        (podpis) 
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PRZEPISY SĘDZIOWANIA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZAWODÓW NORDIC WALKING  

1. Na trasie będą rozmieszczeni sędziowie (w tym Sędzia Główny), zadaniem których będzie 
egzekwowanie prawidłowej techniki Nordic Walking wśród wszystkich zawodników 
uczestniczących w marszu. Sędzia Główny zostanie przedstawiony wszystkim zawodnikom 
przed startem, w dniu zawodów.  

2. Definicja marszu nordic walking:  
Przemieszczanie się ruchem naprzemiennym rąk i nóg do przodu, z zachowaniem stałego 
kontaktu przynajmniej jednej ze stóp z podłożem, z jednoczesnym odpychaniem się kijami do 
nordic walking, wbijanymi w podłoże pod kątem ostrym. W marszu nordic walking nie może 
wystąpić tzw. „faza lotu”, czyli chwilowy brak styczności z podłożem. 

3. Prawidłowa technika nordic walking i egzekwowane podczas marszu elementy:  
1) płaski, stosunkowo długi krok, kontakt stopy z podłożem przez cały czas trwania marszu;  
2) koordynacja krzyżowa – naprzemienna praca ramion i nóg;  
3) obszerna równoległa praca ramion podkreślająca minięcie dłonią biodra w płaszczyźnie 

strzałkowej – w przód i w tył, nie na boki!;  
4) odpowiedni ruch ramienia – z barku;  
5) z przodu dłoń jest całkowicie zamknięta na kiju, na wysokości biodra następuje jej otwarcie 

i wypuszczenie kija z dłoni; 
6) aktywne osadzenie kija wbijanego w podłoże ukośnie - do tyłu, na odcinku pomiędzy piętą 

stopy nogi wykrocznej i palcami stopy nogi zakrocznej, i wyraźne energiczne odepchnięcie 
kija, towarzyszące poszczególnym krokom.  

4. Podczas marszu nordic walking zabronione jest:  
1) podbieganie, 
2) marsz z uniesionymi kijami, 
3) brak wbicia i odepchnięcia kijem (markowanie użycia kija), 
4) nadmierne uginanie łokcia przy wbijaniu i odpychaniu się kijem, 
5) obniżanie środka ciężkości (uginanie kolan), 
6) nadmierne pochylanie ciała w przód, 
7) marsz inochodem tzn. jednostronny, 
8) skracanie trasy, 
9) utrudnianie wyprzedzania, 
10) niesportowe zachowanie, 
11) używanie wulgaryzmów.  

5. Każdy zawodnik zobowiązany jest do startu z prawidłowymi kijami do nordic walking. Podczas 
marszu nordic walking używa się specjalnie zaprojektowanych do tego celu kijów, wyposażonych 
w odpowiedni splot pasków (tzw. rękawiczkę), umożliwiających odepchnięcie się z kija przy 
otwartej dłoni. Długość kija dobierana jest w taki sposób, aby przy wyprostowanej sylwetce 
postawiony pionowo na podłożu i wbity w nawierzchnię kij opierał przedramię, tworząc w stawie 
łokciowym kąt 90 stopni, z akceptowalnym odchyleniem +/- 5 stopni.  

6. Korzystanie z urządzeń elektronicznych dowolnego typu jest dozwolone pod warunkiem 
zachowania przez zawodników prawidłowej techniki marszu nordic walking, gdy nie przeszkadza 
w marszu innych zawodników oraz gdy nie utrudnia komunikacji między zawodnikami, sędziami 
i służbami porządkowymi. W przypadku konieczności obsługi urządzenia, zawodnik 
zobowiązany jest do zatrzymania się w bezpiecznym miejscu, tak, aby nie utrudniać marszu 
innym zawodnikom i wypięcia kijów. 

7. Możliwe jest wyprzedzanie zawodnika prawą lub lewą stroną. Osoba wyprzedzająca 
dla bezpieczeństwa powinna zwrócić uwagę osobie wyprzedzanej komunikatem „prawa/lewa 
wolna”, z której strony będzie wyprzedzać daną osobę. Wyprzedzanie zawodnika nie powinno 
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skutkować zmianą bądź utrudnieniem w jego torze marszu. Wyprzedzana osoba po komunikacie 
wyprzedzającego „lewa/prawa wolna’” nie powinna zmieniać toru marszu. 

8. Przy każdej zmianie rodzaju podłoża dopuszczalna jest zmiana końcówek w strefie o długości 
ok. 30 m, w której zawodnik może nałożyć lub zdjąć końcówki na kije. W tej strefie zawodnicy 
mogą nie używać kijów zgodnie z techniką nordic walking - ruch ramion oraz używanie kijów nie 
będą oceniane przez sędziów. Zabronione jest podbieganie – wolno jedynie maszerować! 

9. Strefa odświeżania w wyznaczonym miejscu na trasie (w przypadku, gdy organizator 
przewiduje funkcjonowanie takiej strefy). Strefa odświeżania w wyznaczonym miejscu na trasie 
jest oznaczona 30 metrów przed i po punkcie odświeżania. W tej strefie zawodnicy mogą nie 
używać kijów zgodnie z techniką nordic walking - ruch ramion oraz używanie kijów nie będą 
oceniane przez sędziów. Zabronione jest podbieganie – wolno jedynie maszerować! W tej 
strefie uczestnicy mogą: 
1) nawodnić organizm; 
2) przyjąć suplementy; 
3) komunikować się z trenerem; 

10. Nie jest zabronione korzystanie z własnych pojemników na wodę. Zaleca się jednak korzystanie 
z punktów odświeżania dostępnych na trasie zawodów. W przypadku konieczności nawodnienia 
poza strefą odświeżania, zawodnik zobowiązany jest do zatrzymania się w bezpiecznym 
miejscu, tak, aby nie utrudniać marszu innym zawodnikom i wypięcia kijów. 

11. Trenerzy nie mogą towarzyszyć uczestnikom na trasie, co grozi natychmiastową dyskwalifikacją 
uczestnika.  

12. Uczestnicy zobowiązani są do przypięcia numeru startowego w widoczny sposób na przedniej 
części stroju startowego (na wysokości klatki piersiowej). Zabrania się zaginania lub zakrywania 
części numeru startowego pod groźbą dyskwalifikacji. 

13. W przypadku nieprawidłowego zachowania (naruszenia zasad) uczestnik może otrzymać 
ostrzeżenie lub zostać ukarany (żółta / czerwona kartka). 

14. Każdy z Sędziów Zawodów posiada uprawnienia do udzielania upomnień i kar (żółtych 
i czerwonych kartek) w czasie trwania rywalizacji.  

15. Sędziowie zobowiązani są do udzielania upomnień i kar słownie, bez potrzeby zatrzymywania 
zawodnika, chyba, że wymaga tego bezpieczeństwo na trasie. 

16. Nieusłyszenie komunikatu od sędziego nie skutkuje brakiem otrzymania ostrzeżenia bądź 
kary.  

17. Sędziowie mogą udzielać zawodnikom edukacyjnych wskazówek, informacja taka nie zawiera 
zwrotu „ostrzeżenie”, „żółta kartka”, „czerwona kartka”. 

18. Sędziowie mogą poruszać się po trasie oraz używać urządzeń do komunikacji z Sędzią Głównym 
(telefony komórkowe, krótkofalówki), urządzeń optycznych (lornetki) oraz rejestrujących 
(kamery, aparaty fotograficzne). 

19. Powodem udzielenia upomnienia bądź kary może być również materiał filmowy dostarczony 
sędziemu przez osoby postronne. 

20. OSTRZEŻENIE otrzymuje zawodnik, w przypadku drobnych naruszeń w technice marszu. 
UWAGA! Trzykrotne otrzymanie ostrzeżenia skutkuje przyznaniem żółtej kartki.  

21. Zawodnik jest informowany o ostrzeżeniu przez sędziego poprzez ustny komunikat zawierający 
zwrot „ostrzeżenie”, skierowany do zawodnika (wywołanego po numerze startowym) 
i poinformowanie zawodnika o rodzaju popełnionego błędu.  
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22. ŻÓŁTA KARTKA jest przyznawana za ocenione przez sędziego złamanie zasad ujętych w ust. 
3, w tym:  
1) ograniczoną pracę ramion (praca z samego łokcia - zgięcie ręki w stawie łokciowym bez 

ruchomości stawu ramiennego); 
2) ograniczoną pracę ramion w płaszczyźnie strzałkowej (nierównoległe prowadzenie kijów 

w stosunku do bioder); 
3) brak wyraźnej pracy dłoni i ramienia za biodro; 
4) marsz z otwartymi dłońmi; 
5) marsz na ugiętych kolanach (nadmiernie obniżony środek ciężkości ciała); 
6) uprawianie chodu sportowego (technika ruchu stawami biodrowymi); 
7) osadzanie kija (wbicie) za stopą nogi zakrocznej; 
8) brak odbicia (odepchnięcia) z kija (markowanie użycia kija); 
9) zbyt duże pochylenie ciała w przód; 
10) utrudnianie manewru wyprzedzania. 

23. Zawodnik jest informowany o przyznaniu żółtej kartki przez sędziego poprzez ustny komunikat 
zawierający zwrot „żółta kartka”, skierowany do zawodnika (wywołanego po numerze 
startowym), pokazanie mu ŻÓŁTEJ KARTKI i poinformowanie zawodnika o rodzaju 
popełnionego błędu.  

24. Uwaga!!! Żółta kartka skutkuje doliczeniem 30 sekund do czasu pokonania dystansu. 
Wielokrotne otrzymanie żółtej kartki nie skutkuje otrzymaniem czerwonej kartki. 

25. CZERWONA KARTKA – dyskwalifikacja zawodnika, skutkuje brakiem klasyfikacji zawodnika 
na liście wyników. Zostaje przyznawana za: 
1) celowe podbieganie z wyraźną fazą lotną; 
2) niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników i sędziów; 
3) wulgarne zachowanie w stosunku do innych zawodników, sędziów czy kibiców;  
4) stwarzanie swoim zachowaniem zagrożenia dla zdrowa innych zawodników i ich sprzętu; 
5) celowe utrudnianie marszu innym zawodnikom; 
6) poruszanie się poza trasą; 
7) skracanie dystansu. 

26. Zawodnik jest informowany o przyznaniu czerwonej kartki przez sędziego poprzez ustny 
komunikat zawierający zwrot „czerwona kartka”, skierowany do zawodnika (wywołanego 
po numerze startowym) pokazanie mu CZERWONEJ KARTKI i poinformowanie zawodnika 
o rodzaju popełnionego błędu.  

27. Sędziowie mają obowiązek naniesienia informacji o udzielonych zawodnikom upomnieniach 
i karach na specjalnej tablicy przed ogłoszeniem nieoficjalnych wyników. Zawodnik jest 
zobowiązany do tego, by znać swój numer startowy, a także do sprawdzenia tablicy 
informacyjnej, na której umieszczane będą informacje o upomnieniach i karach (podany będzie 
numer startowy). 

28. Protesty dotyczące wyniku uzyskanego na zawodach należy zgłaszać w ciągu 30 minut od 
momentu ogłoszenia nieoficjalnych wyników. 

29. Każdy protest należy w pierwszej kolejności zgłaszać ustnie do Sędziego Głównego zawodów 
przez samego zawodnika lub przez osobę działającą w jego imieniu. 

30. Od decyzji podjętej przez Sędziego Głównego przysługuje prawo odwołania się do komisji 
odwoławczej. Odwołanie musi być złożone w ciągu 30 minut od ogłoszenia wstępnych wyników. 
Należy składać je na piśmie, z podpisem zawodnika lub osoby oficjalnie występującej w imieniu 
zawodnika, wraz z kaucją 200 zł. W przypadku nieuznania protestu kaucja przepada. 
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31. Komisja odwoławcza składa się z przedstawicieli organizatora oraz Sędziego Głównego 
zawodów.  

32. Skład osobowy komisji odwoławczej zostanie podany przed rozpoczęciem zawodów. 

33. Decyzja komisji odwoławczej jest ostateczna. Nie istnieje dalsza możliwość składania odwołania. 

34. W sprawach nieokreślonych w przepisach sędziowania, wszelkie wnioski pisemne / ustne należy 
kierować do Organizatora. 

35. UWAGA!!! Organizator przewidział funkcjonowanie Specjalnej Strefy Nordic Walking, gdzie 
Uczestnicy marszu będą mieli możliwość skorzystania z fachowych porad Instruktorów Nordic 
Walking. 


