
 

Regulamin Grand Prix Regia Civitas 
w Nordic Walking 

Przemyś, 18.06.2011r.  

• CEL   
 Popularyzacja  Nordic Walking jako formy aktywnego spędzania czasu 

wolnego oraz zdrowego trybu życia mieszkańców Przemyśla i okolic.           
• ORGANIZATOR 

Polska Federacja Nordic Walking,  Regia Civitas, POSiR, UKS "Elektronik" 

przy ZSEiO w Przemyślu 

• DYSTANSE  

uczestnicy startują na dwóch dystansach: 1 km, 5 km, 10 km 
• ZGŁOSZENIA  DO ZAWODÓW 
1. Istnieją dwie formy zgłoszenia się do zawodów:  

- zgłoszenia drogą  elektroniczną na stronie internetowej do  16 czerwca pod 

adresem: www.zawody.posir.pl  
- rejestracja osobista 18 czerwca w Biurze Zawodów w godzinach 8.30- 9.15  
2. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach, oświadczają, że 

biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. 

Rejestracja traktowana jest jako przyjęcie Regulaminu Grand Prix Regia Civitas 

w Nordic Walking. 
 

ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU 
1. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie 

dokonywane elektronicznym systemem pomiarowym. 
 

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani z dokumentem tożsamości 

ze zdjęciem) w Biurze Zawodów. 
 

3. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę 

opiekunów na udział w imprezie. 
 

4. 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, jak również uwzględnienie 

podczas treningu, rozgrzewki oraz zawodów faktu, 

iż kij jest składany jest mniej wytrzymały niż kij jednoczęściowy. 
 



5. Podczas marszu uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do 

koszulek sportowych na piersiach (numery zapewnia organizator). Zasłanianie 

numeru startowego lub jego modyfikacja zabroniona jest pod karą 

dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych. Istnieje 

możliwość wypożyczenia kijów w Biurze Zawodów( liczba kijów ograniczona, 

decyduje kolejność zgłoszeń). Wypożyczenie kijów za okazaniem dokumentu 

tożsamości ze zdjęciem i pozostawienie go w zastaw. 
 

6. W marszach podział na kategorie wiekowe nastąpi wg następujących zasad: 

o przynależności do danej grupy wiekowej decydują ukończone lata na dzień 31 

grudnia roku, w którym rozgrywane są zawody. 

7. W marszach sklasyfikowane  zostaną następujące kategorie wiekowe: 

Dzieci ≤≤≤≤ 10 lat starują na dystansie 1 km  
Dystans 5 km        Dystans 10  km 
kategoria wiekowa   Lat    Lat kategoria wiekowa    Lat 
 
Dziewczęta/Chłopcy  11 -13   Seniorki/Seniorzy   18 – 29 
Juniorki/Juniorzy   14 – 19    K30 / M30    30 – 39 
Seniorki/Seniorzy   20 – 29    K40 / M40    40 – 49 
K30 / M30    30 – 39    K50 / M50    50 – 59 
K40 / M40    40 – 49   K60 / M60    ≥ 60  
K50 / M50    50 – 59     
K60 / M60   ≥  60  

 

8. Na wszystkich dystansach obowiązuje podział na kategorie kobiet i mężczyzn 

według wyżej wymienionych kategorii wiekowych. 
 

•  PUNKTACJA 

• W każdej imprezie będą  przyznawane punkty za zdobyte miejsce 

• Punkty są przyznawane według następującego schematu: 

• 1 miejsce – 1pkt 

• 2 miejsce – 6 pkt 

• 3 miejsce – 13 pkt 

• 4 miejsce  - 14 pkt 

• 5 miejsce -  15 pkt 

Kolejne miejsca według algorytmu: miejsce + 10 pkt. 
 

• NAGRODY 
1. Ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród odbędzie się w dniu 

zawodów. 

2. Zdobywcy miejsc I – III  na każdym dystansie we wszystkich 

kategoriach wiekowych osobno dla Pań i Panów otrzymają medale.  

3. - każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom, 

  - wręczenie pucharków dla Pań i Panów z najlepszym    czasem  

     przejścia dystansu 5 i 10 km,   



  - wręczenie  pucharku dla najmłodszego i najstarszego zawodnika, 

  - losowanie nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników  

     biorących udział w zawodach 

 

TRASA 
1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku 

kontuzji, powiadamiana jest obsługa trasy, która przekazuje informacje 

do punktu pomocy medycznej. 

3. Plan trasy znajduje się w biurze zawodów. 

4. Trasa będzie oznaczona punktami widocznymi w odpowiednich 

miejscach, ponadto każdy pierwszy zawodnik będzie prowadzony.  

 

UBEZPIECZENIE 

1. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw 

        nieszczęśliwych wypadków. 

 

   POSTANOWIENA KOŃCOWE 
1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów. 

2. Nieprzestrzegania regulaminu może być powodem dyskwalifikacji 

zawodnika. 

3. Protesty należy składać w dniu zawodów do sędziego głównego 

zawodów do 

zakończenia zawodów. 

4. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz 

ochrony 

przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów. 

5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do 

organizatora. 

 

W PRZYPADKU ULEWY W DNIU ZAWODÓW ORGANIZATOR ZOBOWĄZUJE 
SIĘ UMIEŚCIĆ INFORMACJĘ O INNYM TERMINIE GRAND PRIX NA STRONIE 

INTERNETOWEJ  www.zawody.posir.pl 
 


