
REGULAMIN MISTRZOSTW GMINY BIAŁOBRZEGI W NORDIC WALKING 

 

Nazwa zawodów:   ŻYCIE TO SKARB - Z NAŁOGAMI WALCZ! AKTYWNIE PRZECIW UZALEŻNIENIOM. 

MISTRZOSTWA GMINY BIAŁOBRZEGI W NORDIC WALKING 

Termin zawodów: 22 październik 2022r 

Organizator:  1.  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białobrzegach  

                         2. Sołectwo  Korniaktów Północny 

                         3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białobrzegach 

Biuro zawodów: Leśniczówka przy stawach w Korniaktowie Północnym 

Pomiar czasu: Ręczny (stoper) 

Cel imprezy:   

1. propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia 

2. popularyzacja Nordic Walking jako prostej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej 

3. popularyzacja rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Gminy Białobrzegi 

 4. nordic walking jako alternatywna forma aktywności chroniąca przed próbowaniem  używek, 

alkoholu i papierosów 

Program zawodów: 

9:00 - Zbiórka uczestników obok leśniczówki przy stawach w Korniaktowie Północnym 

9:30 - Rozgrzewka i pokaz prawidłowej techniki nordic walking przez wykwalifikowanego 

instruktora 

10:00 - Rozpoczęcie mistrzostw na trasie Stawy - Kaplica Św. Huberta - Stawy trasa                  

czerwona 1,5 (8,7 km) w kategoriach 

 dzieci od lat 11 

 dorośli z podziałem na kat. kobiety/mężczyźni  

 seniorzy 50+ z podziałem na kat. kobiety/mężczyźni 

  Przewidziane atrakcyjne nagrody w każdej kategorii  

12:00 -  Klasyfikacja zawodników na mecie 

12.30 - Ogłoszenie oficjalnych wyników, rozdanie nagród 

13.00 - Gorący posiłek regeneracyjny dla wszystkich uczestników w Domu Kultury w         

Korniaktowie Północnym 

 

Start i meta: Stawy przy Leśniczówce - start wspólny dla wszystkich zawodników 

Zawodnicy mają do pokonania pętle długości 8,7 km. Czas trwania zawodów 2 godz. 



                                                                  REGULAMIN ZAWODÓW 

                                                                   WARUNKI KLASYFIKACJI 

                                                                                    § 1 

W zawodach klasyfikowani są wszyscy zawodnicy , którzy przekroczą metę do ustalonej przez 

Organizatora godziny zakończenia klasyfikacji ( 2 godz. od startu). 

                                                                                    § 2 

                                                                    FORMUŁA ZAWODÓW 

1. Konkurencja indywidualna, zwyciężcą w każdej kategorii zostaje zawodnik/ka który pokona 

czerwoną trasą w najkrótszym czasie na mecie 

2. Nagrody rzeczowe otrzymują zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii. 

                                                           KATEGORIE ZAWODNIKÓW 

                                                                                  § 3 

KATEGORIA ROCZNIKI 

Dzieci od lat 11 2011 i późniejsze 

Dorośli mężczyźni 2004 - 1972 

Dorosłe kobiety 

Seniorzy  1971 i wcześniejsze 

Seniorki 

 

1. Zawodnicy powyżej 18 r.ż. zobowiązani są do złożenia oświadczenia stwierdzającego brak 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Mistrzostwach Gminy Białobrzegi w Nordic Walking. 

Załącznik nr 2 

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do złożenia oświadczenia, pisemnej zgody na udział w 

zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Załącznik nr 1 

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 

organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Mistrzostw Gminy Białobrzegi oraz 

dokumentowania zawodów. 

3. Wszyscy zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

4. Jeżeli liczba zawodników zgłoszonych do którejkolwiek kategorii będzie mniejsza niż 3 osoby, 

zostaną one dołączeni do kategorii młodszej 

5. Odebranie numeru startowego przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu 

                                                         



 SPRZET I WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW 

                                                                                       § 4 

Podstawowe obowiązkowe wyposażenie zawodnika: 

1. Strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych 

2. Obuwie sportowe 

3. Kije do Nordic Walking 

Istnieje możliwość  wypożyczenia kijów w Biurze Zawodów. 

                                                                                    § 5 

Wyposażenie dostarczone przez Organizatora 

1. Numery startowe dla zawodników - muszą być noszone przez cały czas trwania zawodów 

2. Organizator zapewnia dla zawodników wodę i posiłek po zakończeniu zawodów 

                                                                 ZACHOWANIE ZAWODNIKÓW 

                                                                                    § 6 

1. Każdy zawodnik, który zostanie dogoniony musi obowiązkowo i natychmiast ustąpić z drogi 

2. Każdy zawodnik przy złym samopoczuciu może zrezygnować z dalszego udziału w zawodach ze 

swojej inicjatywy albo być zdjętym z trasy przez Organizatora 

                                                                          DYSKWALIFIKACJA 

                                                                                     § 7 

Dyskwalifikacja zawodnika może nastąpić  za: 

1. nie udzielenie pierwszej pomocy w nagłym wypadku 

2.otrzymania jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz (poza przypadkami losowymi jak np. złamanie kijka) 

3. zboczenie z wyznaczonej trasy więcej jak 60 m 

4. ominięcie punktu kontrolnego 

5. niesportowe zachowanie: nieustępowanie trasy wyprzedzającemu, popychanie lub wywracanie 

konkurenta 

6. nieposzanowanie środowiska - porzucanie sprzętu lub śmieci 

                                                                          

 



                                                                           ZGŁOSZENIA 

                                                                                   § 8 

Zgłoszenia udziału do 20 października  

1. w biurze Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białobrzegach 

2. pod numerem telefonu 729 665 249 

3 e-mail : centrumsportrekreacja@gmail.com 

 

                                                              INTERPRETACJA REGULAMINU 

                                                                                  § 9 

1. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Organizatorom 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie zawodów i trasy ze względu na 

nieprzewidziane okoliczności, do odwołania zawodów włącznie 

 

 

 


