
REGULAMIN 
PUCHAR POMORZA  NORDIC WALKING 2011 

- edycja JAROSŁAWIEC 
29 maj 2011 

 
I. CEL IMPREZY: 
1. Promocja Województwa Zachodniopomorskiego, Pomorskiego i całego POMORZA na 

terenie kraju. 
2. Popularyzacja Nordic Walking oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców 

  Pomorza i Polski. 
3. Krzewienie ducha sportu, tolerancji i przyjaźni. 
4. Promocja Gminy Postomino. 
 
II. TERMIN: 

29.05.2011r. 
III. MIEJSCE: 

Jarosławiec, Gmina Postomino woj. zachodniopomorskie 
ul. Nadmorska 28  - parking 

 
IV. ORGANIZATORZY: 
1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Aktywni” w Postominie 
2. Centrum Kultury i Sportu w Postominie 
Projekty współfinansowane są ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadań z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach dotacji budżetowej 2011 roku. 
 
V. ZAPISY 
a) on-line: Odbywać się będą do dnia 28.05.2011 do godziny 15:00 przez formularz 
zgłoszeniowy dostępny na stronach: 
- www.chodzezkijami.pl 
- www.elektronicznezapisy.pl 
b) w dniu imprezy zapisać się będzie można w  biurze zawodów od 10:30 
 
VI. OPŁATA STARTOWA 
20zł - dla osób zapisanych przez internet 
30zł - dla osób zapisanych w dniu imprezy 
Opłat dokonuje się w biurze imprezy. 
 
VII. PLAN MINUTOWY: 
10:30 - otwarcie biura zawodów 
11.50 – otwarcie imprezy, rozgrzewka 
12:00 - start 5km 
12:30 - start 10km 
 
VIII. ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU 
1. Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Polskiej Federacji Nordic Walking. 
2. Pomiaru czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane przez sędziów. 
3. Uczestnicy startują na dystansach 5km oraz 10km w kategoriach: 
 
Dziewczęta/Chłopcy ≤ 13 
Juniorki/Juniorzy 14 – 17 
Seniorki/Seniorzy 18 – 29 

K30 / M30 30 – 39 
K40 / M40 40 – 49 
K50 / M50 50 – 59 
K60 / M60 60 – 69 
K70 / M70 ≥ 70 

 
 



UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. Warunkiem 
sklasyfikowania w kat. wiekowej jest udział co najmniej pięciu zawodników. W innym przypadku 
zawodnik klasyfikowany będzie w grupie niższej (młodszej wiekowo). Za wyjątkiem kategorii ≤13, gdzie 
zawodnicy tacy będą klasyfikowani w grupie wyższej (starszej wiekowo). 
4. W MARSZU na 5km mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne 
5. Wszyscy zawodnicy startujący w MARSZU muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze 
zdjęciem, a osoby niepełnosprawne również z orzeczeniem o niepełnosprawności) w Biurze Marszu. 
Biuro będzie czynne 29.05.2011 w godzinach od 10:30 do 12:30. Podczas weryfikacji zostanie 
przekazany numer startowy, za który odpowiada zawodnik (od momentu odebrania z biura). 
6. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w Marszu. 
7. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą posiadać pisemna zgodę opiekuna na udział w 
imprezie. 
8. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych. 
Zaleca się posiadanie własnych kijów do NW. Posiadanie kijów składanych wymaga od uczestnika 
zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija. 
9. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane z przodu do 
koszulek sportowych na klatce piersiowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego 
modyfikacja jest zabroniona pod kara dyskwalifikacji. 
10. Istnieje możliwość wypożyczenia kijów w biurze zawodów. Kaucja zwrotna za wypożyczenie kijów 
wynosi 50zł, opłata za wypożyczenie 5zł. Uczestnicy wypożyczający kije powinni zapoznać się z 
zaleceniami producenta kijów oraz zastosować się do poleceń wypożyczającego. 
11. Zawodnicy zobowiązani są zwrócić szczególna uwagę na bezpieczeństwo podczas rozgrzewki, aby 
nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem współćwiczącego. 
 
IX. NAGRODY 
1. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie upominków odbędzie się po zakończonym marszu na 5km oraz 
10km. 
2. Pierwsze 150 osób które pierwsze zgłosi się na imprezę otrzyma pamiątkowy medal - okolicznościowy. 
3. Losowanie nagród wśród wszystkich uczestników. 
 
X. TRASA 
1. START i META znajduje się przy ul. Nadmorskiej 28 koło Punktu Informacji Turystycznej w 
Jarosławcu  
2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji uczestnika, powiadamiana jest 
obsługa trasy, która przekazuje informacje od punktu pomocy medycznej. 
3. Na trasie będzie punkt z wodą. 
4. Na trasie znajdują się sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu NW oraz udzielali kar 
za naruszenie regulaminu imprezy. 
5. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w 
Biurze Marszu. 
6. Trasa przebiega po plaży nadmorskiej, lesie sosnowym, drodze z kostki brukowej.  
7. Na zakończenie „grochówka ogniowa” dla wszystkich uczestników  
 
XI. DEPOZYT 
1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres Marszu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu. 
2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, 
cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
pozostawione przez zawodnika w depozycie ubrania. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru 
startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z 
odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę. 
3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
 
XII. UBEZPIECZENIE 
1. Organizator posiada ubezpieczenie OC 
2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Impreza wchodzi w skład cyklu Pucharu Pomorza w Nordic Walking 2011 
 
Terminarz całego Pucharu Pomorza: 
17.04.2011 – Żukowo woj. Pomorskie 
14.05.2011 - Gdynia woj. Pomorskie 
29.05.2011 - Jarosławiec woj. Zachodniopomorskie 



01.06.2011 - Przechlewo woj. Pomorskie 
19.06.2011 - Grudziądz woj. Kujawsko –Pomorskie 
13.08.2011 – Koszalin woj. Zachodniopomorskie 
19.09.2011 - Stepnica woj. Zachodniopomorskie 
25.09.2011 – Gdańsk woj. Pomorskie 
01.10.2011 – Sławno woj. Zachodniopomorskie 
15.10.2011 – Słupsk woj. Pomorskie - FINAŁ 
W klasyfikacji Pucharu Pomorza liczone będzie sześć najlepszych startów. 
 
Punkty przyznawane są w kategoriach wiekowych według klucza: 
1 miejsce - 1 punkt 
2 miejsce - 2 punkty 
3 miejsce - 3 punkty 
i tak do ostatniego zawodnika. 
 
W przypadku gdy dwóch zawodników będzie miała taką samą ilość punktów, o miejscu decydować będą 
miejsca w ostatniej ich rywalizacji Pucharowej. 
 
2. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia główny zawodów. 
3. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również 
dbać o porządek w miejscu Zawodów. 
4. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora i Sędziego 
Głównego Marszu. 
5. Protesty dotyczące imprezy można wnieść pisemnie na miejscu do Biura Zawodów lub w siedzibie 
Organizatora. 
6. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem :  www.chodzezkijami.pl 
7. Wyniki imprezy (Marszów) dostępne będą na stronach:  www.chodzezkijami.pl 
 


