
REGULAMIN PIERWSZEGO SŁUPSKIEGO BIATHLONU NORDIC WALKING 

 
 

Cele imprezy 

 Popularyzacja Nordic Walking, 

 Propagowanie zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa, 

 Promocja Słupska w Polsce 

 Pokazanie alternatywnej formy rozgrywania zawodów Nordic Walking. 

Organizator 

 
Słupskie Stowarzyszenie Nordic Walking – DWA KIJE Słupsk 

Sponsorzy 

 Słupskie Stowarzyszenie Nordic Walking – DWA KIJE Słupsk 

 Miasto Słupsk 

 Pozostali sponsorzy zostaną ogłoszeni wkrótce, w miarę pozyskiwania przez organizatorów. 

 

Termin i miejsce 

 6 kwietnia 2013 (sobota) godzina 12.00, Lasku Północny w Słupsku. 

 Start zawodów przy ulicy Bauera 14 obok parku linowego Leśny Kot. 

 Dystans – około 6km – trzy pętle po około 2km. Dokładny dystans oraz trasa zostaną opublikowane 

później jako załącznik do regulaminu. 

 Termin, miejsce i dystanse mogą ulec zmianie. O zmianach organizator poinformuje z odpowiednim 

wyprzedzeniem za pośrednictwem strony www.chodzezkijami.pl oraz www.nordic.slupsk.pl 

 Trasa będzie prowadzić w 99% po nawierzchni naturalnej, delikatnie pofałdowanej. 

 Trasy będą wytyczone za pomocą taśm, odległości nie będą oznaczone. 

Zgłoszenia i opłata startowa 

 Ustalony został limit  - 70 uczestników, z czego 10 osób to osoby specjalnie zaproszone przez 
organizatora. Decyduje kolejność wpłat opłaty startowej. Organizator zastrzega sobie możliwość 
zwiększenia liczby zawodników lub osób specjalnie zaproszonych. 

 Zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem strony www.elektronicznezapisy.pl do dnia 31 
marca 2013, oraz na miejscu startu w dniu zawodów do godziny 11.45. W przypadku osiągnięcia 
limitu uczestników wcześniej – zapisy na miejscu nie będą możliwe. 

 W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie 

od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości. 

 Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. 

Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu zawodów nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane 
są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr 
PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem 
osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.  

 Wszyscy zawodnicy muszą być zweryfikowani na podstawie dokumentu ze zdjęciem. 

 Organizator ustalił następujące kwoty opłaty startowej 

 30,00 PLN – dla uczestników zewnętrznych 

 15,00 PLN – dla członków SSNW DWA KIJE, regularnie uiszczających składki 

 0,00 PLN – dla zaproszonych gości 

 Opłatę należy wpłacać do dnia 2 kwietnia 2013 na następujące konto bankowe 

SSNW DWA KIJE Słupsk, ul. Norwida 6/30, 76-200 Słupsk 

http://www.chodzezkijami.pl/
http://www.elektronicznezapisy.pl/


BGŻ Oddział Słupsk 

PL81 2030 0045 1110 0000 0243 9070 

 Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty 

na rzecz innego zawodnika bądź innych zawodów. 

 Biuro zawodów będzie mieścić się na linii startu przy ul. Bauera. Czynne w dniu imprezy od 10.00 
do końca imprezy 

Zasady uczestnictwa 

 Podczas imprezy obowiązuje technika nordic walking. 

 Na trasie będą obecni sędziowie oceniający technikę zawodników. Drobne błędy, nie wpływające 

zasadniczo na osiągnięty wynik nie będą karane dyskwalifikacją ani karą czasową. Rażące błędy, 
wpływające zasadniczo na wynik rywalizacji, oraz notoryczne niestosowanie się do zaleceń sędziów, 
będzie karane dyskwalifikacją 

 Biathlon Nordic Walking będzie składał się z dwóch części, rozgrywanych w trakcie jednego 

interwału czasowego: 

 Marszu Nordic Walking – 3 pętle po około 2 km 

 Dwukrotnego rzucania 5-ma piłeczkami do 5-ciu celów w postaci plastikowych butelek. Rzutnia 
będzie zlokalizowana na końcu pętli, tuż przed linią startu do kolejnego okrążenia. Brak 

trafienia w cel skutkuje karną rundą o długości około 150m. Trasa karnej rundy będzie 
zlokalizowana tuż obok rzutni. Zawodnik musi pokonać tyle karnych rund ile celów pozostało 
nie trafionych. Karne rundy należy pokonywać bezzwłocznie po rzutach. 

 Na rzutni zostanie zlokalizowanych 11 stanowisk do rzucania oznaczonych od 0 do 9 oraz literką R 
(rezerwa). Zawodnicy zobowiązani są korzystać ze stanowiska o takim samym  numerze, jaką cyfrą 

będzie się kończył jego numer startowy. W przypadku, gdyby jego stanowisko byłoby zajęte, 
zawodnik zobowiązany jest to korzystania ze stanowiska R. 

 Pomiar czasu i ustalanie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane elektronicznym 
systemem pomiarowym. Oficjalnym czasem jest łączny czas netto marszu, rzutów i rund karnych. 

 Zawodnicy będą startować pojedynczo, w systemie interwałowym, co 1 minutę. Organizator 

zastrzega sobie możliwość zwiększenia odstępu czasowego pomiędzy zawodnikami z przyczyn 
technicznych. Kolejność startujących zostanie opublikowana tuż po zamknięciu zapisów, najpóźniej 
w dniu zawodów 15 minut przed startem. 

Klasyfikacja końcowa 

 Zawody będą rozgrywane bez podziału na grupy wiekowe, 

 W zawodach będzie prowadzona klasyfikacja open (bez podziału na płeć), oraz osobno kobiet i 

mężczyzn. 

 Wyniki zostaną opublikowane niezwłocznie po zakończeniu marszu przez ostatniego zawodnika. 

 Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji należy składać Dyrektorowi Zawodów w ciągu 30 minut od 

ogłoszenia wyników. Protesty należy składać na piśmie wraz z opłatą 50 PLN. Jeżeli protest zostanie 
rozpatrzony pozytywnie, opłata zostanie zwrócona składającemu protest. Jeżeli protest zostanie 
odrzucony opłata przepada na rzecz organizatora. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu, w 
porozumieniu z sędziami. Decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane 
niezwłocznie po otrzymaniu protestu.  

 Ostateczne wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych www.chodzezkijami.pl oraz 
www.nordic.slupsk.pl 

Nagrody 

 Nagrodą główną dla zwycięzcy kategorii open będzie nagroda pieniężna w wysokości 500 PLN 

 Zwycięzcy kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają medale i puchary 

 Organizator nie wyklucza nagród rzeczowych dla pierwszej trójki klasyfikacji kobiet i mężczyzn oraz 

losowanie nagród pośród wszystkich uczestników. Uzależnione będą one od pozyskania sponsorów. 
Informacja o nagrodach rzeczowych zostanie podana w terminie późniejszym za pośrednictwem 
portalu www.chodzezkijami.pl oraz www.nordic.slupsk.pl 

 Nagrody nie dublują się. 

http://www.chodzezkijami.pl/
http://www.chodzezkijami.pl/


 Nagrody zostaną wręczone w trakcie ceremonii wręczania nagród, niezwłocznie po zakończeniu 
zawodów. 

Postanowienia końcowe 

 Zawody odbędą się bez względu na pogodę. 

 Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych. 

 Zaleca się posiadania własnych kijów do nordic walking, Posiadanie kijów składanych wymaga od 

uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija. 

 Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć  numery startowe przymocowane do koszulek 

sportowych na klatce piersiowej i na plecach . Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości 
lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych 
numerów startowych. 

 Zawodnicy zobowiązani są  zwrócić szczególna uwagę na bezpieczeństwo podczas rozgrzewki,         

aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem współćwiczącego. 

 Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

 Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania zawodów i na terenie 

organizowania zawodów. 

 Uczestnicy mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas zawodów gdyż, odbywa się 

on w miejscu turystycznych szlaków pieszych. 

 Organizator nie zapewnia szatni. Depozyt prowizoryczny zostanie zorganizowany w jednym z 
pomieszczeń organizatorów. 

 Organizatorzy zapewniają podstawową opiekę medyczną właściwą dla takich zawodów. Organizator 

posiada ubezpieczenie OC dotyczące imprez sportowych. Organizator nie zapewnia uczestnikom 
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

 Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 

 Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione 

podczas imprezy.  

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. Wszelkie kwestie 
sporne rozstrzyga Dyrektor Zawodów w porozumieniu z sędziami. 

 Regulamin może ulec nieznacznym zmianom. O zmianach organizator poinformuje za 
pośrednictwem strony www.chodzezkijami.pl, www.nordic.slupsk.pl 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

slawomir.cwirko@pl.diabgroup.com 

 

Dyrektor Zawodów, 

Sławomir Ćwirko 

tel. 602 449 660 

http://www.chodzezkijami.pl/

