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Regulamin zawodów 

KOL B U S Z OW S KA  PI Ą TKA    

DLA DOROSŁYCH  

 

IDZIEMY DLA JULKI 

 

Organizator: 

Stowarzyszenie Sportowe Kolbuszowski Klub Nordic Walking  

Gmina Kolbuszowa 

 

1. CEL ZAWODÓW 

Celem zawodów jest: 

➢ pozyskanie środków na leczenie i rehabilitację Julii Goli (Julia w 25 tygodniu życia 

przeszła operacje zamknięcia przepukliny oponowo – rdzeniowej, a teraz potrzebuje 

intensywnej rehabilitacji i pomocy wielu specjalistów, by mogła kiedyś normalnie 

funkcjonować), 

➢ popularyzacja Nordic Walking jako prozdrowotnej aktywności fizycznej i sportu dla 

dorosłych z różnych środowisk społecznych, 

➢ propagowanie charytatywnego, nieodpłatnego działania połączonego z aktywizowaniem jak 

najliczniejszej grupy wolontariuszy, 

➢ promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i historycznych obszaru miasta  

i gminy Kolbuszowa, 

➢ promocja sportu wśród młodzieży, studentów, seniorów oraz osób niepełnosprawnych, 

➢ propagowanie zdrowej sportowej rywalizacji, 

➢ propagowanie aktywnego wypoczynku. 

 

2. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW 

Stadion sportowy w Weryni – 27 października 2019 r.  

Trasa – teren stadionu i okolic – nawierzchnia miękka, asfaltowa.  

 

3. UCZESTNICTWO 

Są to zawody otwarte. Do pokonania jest 5 km - 2 pętle po 2,5 km .  

Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych,  

w tym zamieszczeniu w Internecie. 

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, muszą obowiązkowo posiadać zgodę rodziców 

 lub opiekunów prawnych zezwalających na start w marszu. 

 

4. BIURO ZAWODÓW 

Stadion sportowy w Weryni – otwarte 27.10.2019 r. (niedziela) od godziny 800 do 930. 
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W biurze zawodów będą wydawane pakiety startowe oraz będzie czynna wypożyczalnia kijów 

Nordic Walking (opłata za wypożyczenie 10 zł).  

Każdy z zawodników powinien posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz 

potwierdzenie przelewu opłaty startowej.  

 

5. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA 

Za zgłoszenie uważa się : 

➢ zgłoszenie elektroniczne poprzez formularz na stronie timekeeper.pl  

➢ zgłoszenia elektroniczne zostają zamknięte w dniu 22.10.2019 r.  

➢ limit zawodników 100 osób, 

➢ istnieje możliwość zarejestrowania się w dniu zawodów – o ile będą jeszcze miejsca,  

➢ koszt opłaty startowej (płatne przelewem/przekazem TIMEKEEPER) wynosi 35 zł, 

➢ koszt opłaty TIMEKEEPER w dniu zawodów wynosi 50 zł, 

➢ osoby dokonujące przelewu/przekazu na konto bankowe na 3 dni przed zawodami 

zobligowane są do okazania dokumentu potwierdzenia dokonania wpłaty w Biurze 

Zawodów, 

➢ Do opłaty startowej w tytule przelewu na konto TIMEKEEPERA należy dopisać  

„imię i nazwisko, rok  urodzenia, miejscowość, 27.10.2019, NW Kolbuszowa.  

➢ Wpłat dokonujemy przez stronę logowania na konto wskazane przez 

TIMEKEEPERA 

➢ Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności w dniu zawodów, 

nieukończenia zawodów lub rezygnacji zawodnika. Nie można przenieść raz 

wniesionego wpisowego na rzecz innego zawodnika.  

 

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW  

Start na dystansie – 5 km w podziale na kategorie wiekowe oraz ze względu na płeć. 

Otwarcie zawodów i rozgrzewka – godz. 10.00 

Start na dystansie 5 km – godz.10.15  

Sędziowie będą rozstawieni na trasie co 1 km. 

 

7. USTALENIE WYNIKÓW 

We wszystkich kategoriach zostanie ustalona kolejność miejsc według rzeczywistego czasu 

pokonania dystansu. Czas marszu jest określony na podstawie elektronicznego pomiaru czasu z 

użyciem elektronicznych chipów. Po opublikowaniu wyników nieoficjalnych zawodnicy mają 

czas 30 minut na zgłaszanie do Sędziego Głównego Zawodów protestu.  

W przypadku braku protestów opublikowane wyniki są oficjalnymi, ostatecznymi wynikami 

zawodów. 

 

8. TRASA  

Trasa będzie przebiegała ścieżkami lasu przy stadionie sportowym w Weryni, po nawierzchni 

miękkiej oraz krótkim odcinkiem nawierzchnią asfaltową. 
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Start i Meta na stadionie sportowym. 

Na trasie będą umieszczone : 

➢ punkt pomocy medycznej (okolice startu – mety), 

➢ punkty odświeżania i odżywiania – start/meta, punkt odżywiania będzie zaopatrzony w 

wodę.  

Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktami odświeżania znajduje się 

w biurze zawodów. 

  

9. KATEGORIE WIEKOWE 

O kategorii wiekowej decyduje wyłącznie rok urodzenia.  

Zawodnicy klasyfikowani są także w podziale na płeć: 

 

KOBIETY K      MĘŻCZYŹNI M 

K1   18 – 30 lat      M1   18 – 30 lat 

K2   31 – 45 lat      M2   31 – 45 lat 

K3   46 – 59 lat     M3   46 – 59 lat 

K4   60 lat i więcej     M4   60 lat i więcej 

 

Zawodnicy z niepełnosprawnością będą klasyfikowani w kategorii OPEN 

z podziałem na płeć K i M 

 

10.  PROGRAM GODZINOWY W DNIU ZAWODÓW –  27.10.2019 r. 

800 – 930  –  wydawanie numerów oraz pakietów startowych 

1000        – pokaz prawidłowej techniki Nordic Walking oraz wspólna rozgrzewka  

1015         – start zawodników na dystansie 5km  

1115      – zamkniecie trasy zawodów  

1200       – ogłoszenie oficjalnych wyników 

 

11. NAGRODY 

Pierwsze trójki w poszczególnych kategoriach wiekowych wśród kobiet i mężczyzn otrzymują 

puchary (statuetki). 

Wśród wszystkich zawodników startujących w zawodach zostaną rozlosowane nagrody  

od sponsorów – w miarę ich pozyskania.  

Każdy z uczestników zawodów po ukończeniu dystansu otrzymuje pamiątkowy medal. 

 

12.  RYZYKO STARTU  

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność,  

co poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym na deklaracji przed przystąpieniem  

do rywalizacji. 
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13.  ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

Koszt opłaty startowej, dojazdu każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie. Osoby 

zainteresowane noclegiem w hotelach proszone są o zwracanie się bezpośrednio do hoteli. 

 

14.  ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU NORDIC WALKING – ZAWODY 

SĘDZIOWANE 

Dystans: 5 km (2 pętle po 2,5 km)  

Pomiar czasu: elektroniczny. 

➢ Na trasie będą znajdować się sędziowie dokonujący w sposób subiektywny oceny techniki 

marszu NW oraz przyznający kary za naruszenie regulaminu imprezy  

i przepisów Nordic Walking. 

➢ Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków 

pogodowych oraz posiadać kijki do Nordic Walking. 

➢ Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane  

do koszulek na piersiach lub w innym widocznym miejscu. Zasłanianie numeru startowego 

w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą ostrzeżenia.  

➢ Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe. 

➢ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki  

w trakcie zawodów. 

➢ W biegu i marszu mogą wystartować  obywatele UE. 

➢ W marszu Nordic Walking obowiązywać będą przepisy Polskiego Stowarzyszenia Nordic 

Walking. Na trasie marszu będą znajdować się sędziowie oceniający prawidłowa technikę 

marszu. 

➢ Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

 

15.  DEFINICJA MARSZU NORDIC WALKING 

Marsz Nordic Walking polega na przemieszczaniu się ruchem naprzemiennym, krokami  

do przodu, z jednoczesnym odpychaniem się kijami i z zachowaniem stałego kontaktu 

przynajmniej jednej stopy z podłożem. Jeżeli sędzia zauważy, że zawodnik oderwał jednocześnie 

obydwie nogi od podłoża (nastąpiła faza lotu) – daje zawodnikowi ostrzeżenie. 

 

Najważniejsze aspekty techniki oceniane przez sędziów: 

• naprzemienna praca ramion i nóg w rytmie marszowym, 

• obszerna praca ramion podkreślająca minięcie stawem łokciowym biodra w płaszczyźnie 

strzałkowej, 

• odpychanie się kijami podczas naprzemiennej pracy ramion w płaszczyźnie strzałkowej 

następuje w przód i w tył, a nie na boki, 

• wymaga się, aby staw łokciowy mijał biodra na tyle, aby między ramieniem, a plecami 

pojawił się prześwit, 

• kończyny górne proste w stawie łokciowym, 

• nadmierne pochylanie ciała w przód względem podłoża. 
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Zawodnik otrzymuje ostrzeżenie ustne, jeśli jego sposób poruszania narusza powyższe zasady w 

stopniu nieznacznym. Trzy ostrzeżenia ustne skutkują ŻÓŁTĄ kartką. 

Jeżeli naruszenie zasad prawidłowego marszu Nordic Walking jest znaczne, zawodnik zostaje 

upomniany poprzez pokazanie mu ŻÓŁTEJ kartki oraz ustne poinformowanie o rodzaju 

popełnionego błędu. 

O udzieleniu ostrzeżeń sędzia pomocniczy informuje sędziego głównego na odprawie 

sędziowskiej po zakończeniu rywalizacji. 

Każda żółta kartka skutkuje karą czasową w postaci doliczenia 1 minuty do wyniku końcowego 

zawodnika. 

 

Dyskwalifikacja – CZERWONA KARTKA  następuje po otrzymaniu 3 ŻÓŁTYCH kartek (dla 

tego samego zawodnika) oraz w przypadku:  

 

• podbiegania, 

• niesportowego zachowania w czasie trwania zawodów (stwarzanie swoim zachowaniem 

zagrożenia dla bezpieczeństwa,  zdrowia innych zawodników i ich sprzętu), 

• celowego utrudniania marszu innym zawodnikom, 

• brak kultury w stosunku do innych zawodników, sędziów czy kibiców, 

• niestosowanie się do zaleceń sędziów i organizatora  zawodów, 

• poruszanie się poza trasą w celu skrócenia dystansu, 

• podanie nieprawdziwych danych osobowych na formularzu startowym, 

• marsz z uniesionymi w górze kijami. 

 Po zakończeniu zawodów wyniki końcowe są weryfikowane o dostarczone przez sędziów kartki. 

 

Zawodnicy, którzy nie zgadzają się z otrzymaniem:  

 upomnień/ostrzeżeń/dyskwalifikacji mogą wnieść pisemny protest do Komisji 

Odwoławczej wraz z kaucją w kwocie 100 zł, który zostanie niezwłocznie rozstrzygnięty 

przez w/w Komisję Odwoławczą.  

 Komisja odwoławcza składa się z: sędziego głównego zawodów, sędziego pomocniczego 

o najdłuższym stażu sędziowskim oraz przedstawiciela organizatora zawodów.  

Negatywnie rozpatrzony protest skutkuje brakiem zwrotu zawodnikowi kaucji. Decyzja Komisji 

Odwoławczej jest ostateczna i nieodwołalna. 

 

16.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

•  Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny 

• Numer startowy ma być widoczny w całości nie wolno go podwijać lub zgniatać. 

• Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków 

odurzających.  

• Pobranie numeru startowego i podpisanie listy startowej jest jednoznaczne z przyjęciem 

warunków regulaminu.  
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• Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość zmian w regulaminie bez podania przyczyny. 

• Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

• Ze względu na lokalizację zawodów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody jak również dbać o porządek w miejscu zawodów. 

• Wszelkie zmiany oraz uzupełniające informacje dotyczące zawodów będą publikowane  

w postaci komunikatu na stronie klubu nw.kolbuszowa.pl oraz facebooku.  

 

 

 

Dane kontaktowe do organizatora: 

 

Telefon: 796 673 249, 697 587 393 

Email  nwkolbuszowa@gmail.com 


