
REGULAMIN 
Marszu Urodzinowego Gdyni – Nordic Walking 

9 lutego 2013r.  
 

I. CEL IMPREZY 
 
1) Popularyzacja i upowszechnianie Nordic Walking, jako formy aktywności ruchowej i prozdrowotnej. 
2) Promocja Miasta Gdyni w Polsce i w Europie. 
3) Uczczenie 87 Urodzin Gdyni. 
 
II. ORGANIZATOR 
 
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gdynia 81- 538, ul. Olimpijska 5/9. 
 
III.  TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS, GODZINA MARSZU 
 
W ramach imprezy rozegrane zostaną następujące marsze : 
 
1)    I  Wyścig  (Open, Szkoły Ponadgimnazjalne)   dystans    4,0km.     (2 pętle) start : godz.  09.30) 
2)    II  Wyścig   (Szkoły Podstawowe, Gimnazjalne)  dystans    2,0km.     (1 pętla) start : godz.  09.33) 
 
IV.  ROZPOCZĘCIE IMPREZY, TRASA MARSZU 
 
1. Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpi o godz. 09:15. 
2. Centrum zawodów usytuowane b ędzie w namiocie na ko ńcu Skweru Ko ściuszki naprzeciwko 

Akwarium Gdy ńskiego ( Al. Jana Pawła II ), GPS: +54° 31' 7.76", +18 ° 33' 30.95" 
3. Marsz Urodzinowy zostanie przeprowadzony ulicami: Skwer Kościuszki – Aleja Topolowa – Bulwar 

Nadmorski.  
4. Na trasie Marszu Urodzinowego zlokalizowane będą punkty elektronicznego pomiaru czasu, a ominięcie 

któregokolwiek z nich przez zawodnika skutkować będzie jego dyskwalifikacją. Do pomiaru czasu 
wykorzystywany będzie system pomiaru czasu CHAMPION CHIP.  

5. Obowiązuje limit czasu dla ukończenia Marszu Urodzinowego, wynoszący 1 godzina. Jeżeli zawodnik nie 
ukończy Marszu Urodzinowego przed upływem powyższego limitu czasu, nie zostanie sklasyfikowany.  
Po upływie 1 godziny zobowiązany jest natomiast do opuszczenia trasy Marszu Urodzinowego.  

 
V.  ZAPISY 
 
1. Zapisy, do Marszu Urodzinowego odbywać się będą poprzez formularz znajdujący się na stronach 
internetowych www.gosirgdynia.pl oraz www.sts-timing.pl. Zapisy poprzez formularz zamieszczony  
w Internecie trwać będą do dnia 02.02.2013 (piątek). Po tym terminie zapisu dokonać będzie można tylko  
i wyłącznie w dniu 8 lutego (piątek) w Biurze Zawodów mieszczącym się w salce konferencyjnej na Narodowym 
Stadionie Rugby , ul. Kazimierza Górskiego 10 w godzinach 14:00 – 20:00, przy czym organizator zastrzega, iż  
w dniu 8 lutego zapisanych zostanie tylko pierwsze 150 osób. 
 
3. Numery startowe do Marszu Urodzinowego odbierać będzie można wyłącznie w dniach: 
 
- 8 lutego (pi ątek)  w Biurze Zawodów mieszcz ącym si ę w salce konferencyjnej na Narodowym Stadionie 
Rugby , ul. Kazimierza Górskiego 10 w godzinach 14: 00 – 20:00  
- 9 lutego (sobota)  w Biurze Zawodów mieszcz ącym si ę w namiocie na ko ńcu Skweru Ko ściuszki na 
przeciwko Akwarium Gdy ńskiego ( Al. Jana Pawła II ), GPS: +54° 31' 7.76", +18 ° 33' 30.95" w godzinach  
8:00 – 12:30.  
 
Zawodnicy, którzy si ę spó źnią z zapisaniem, nie otrzymaj ą numerów startowych, nie b ędą wpisywani na 
list ę uczestników oraz nie zostan ą sklasyfikowani. 
 
W dniau 9 lutego 2013 Organizator nie prowadzi zapi sów do Marszu Urodzinowego.  
 
 
 
VI. WPISOWE  
 
1. Od zawodników startujących w Marszu Urodzinowego nie pobiera  się wpisowego.  
 
VII.   WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
1) W Marszu Urodzinowym mogą brać udział wszyscy chętni nie mający przeciwwskazań lekarskich do udziału 

w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę 
startową zgodnie z postanowieniami punktu V niniejszego Regulaminu. 

2) Do Marszu Urodzinowego dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane własnoręcznie,  
a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału 
w biegu według wzoru zamieszczonego na stronie Organizatora oraz przedstawią dokument tożsamości ze 
zdjęciem w Biurze Zawodów. Osoby małoletnie, które na dzień rozegrania imprezy nie przekroczyły 13 roku 
życia odebrać pakiet startowy mogą tylko i wyłącznie w obecności opiekuna ustawowego lub innej osoby 
posiadającej stosowne pełnomocnictwo, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie Organizatora.  



3) Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 
4) Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego 

wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym w tym Policji i Straży 
Miejskiej a także służb zabezpieczających trasę marszu z ramienia Organizatora rygorem dyskwalifikacji.   

5) Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Kolegium Sędziów Nordic Walking. 
6) 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. 

7) Istnieje możliwość wypożyczenia kijów w biurze zawodów. Kaucja zwrotna za wypożyczenie kijów wynosi 
50zł. Uczestnicy wypożyczający kije powinni zapoznać się z zaleceniami producenta kijów oraz zastosować 
się do poleceń wypożyczającego. 
 

 
VIII. KLASYFIKACJA 
 
1. W Marszu Urodzinowym prowadzona będzie następująca klasyfikacja :  

1) klasyfikacja generalna mężczyzn,   
2) klasyfikacja generalna kobiet.    

2. W Marszu Urodzinowym prowadzona będzie także dodatkowa klasyfikacja w ramach następujących 
przedziałów wiekowych : 
1)  K/ M 16  od 16 do 19 lat, 
2)  K/ M 20  od 20 do 29 lat, 
3)  K/ M 30  od 30 do 39 lat, 
4)  K/ M 40  od 40 do 49 lat, 
5)  K/ M 50  od 50 do 59 lat, 
6)  K/ M 60  od 60 do 69 lat, 
7)  K/ M 70  od 70 do 79 lat, 
8)  K/ M 80   powyżej 80 lat. 

3. Dodatkowo w Marszu Urodzinowym przewidziane zostało przeprowadzenie klasyfikacji w następujących 
kategoriach specjalnych  : 
1) niepełnosprawni (osobno kobiety i mężczyźni) – przy czym za osobę niepełnosprawną uważa się osobę 

posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisję ds. orzekania o niepełnosprawności 
lub odpowiednie zaświadczenie w tym przedmiocie wydane przez ZUS. Osoba niepełnosprawna 
zobowiązana jest do okazania w/w orzeczenia przy  odbiorze numeru startowego. 

 
4. W Marszach Młodzieżowych prowadzona będzie następująca klasyfikacja: 

1) Uczniowie szkół podstawowych: chłopcy i dziewczęta, 
2) Uczniowie szkół gimnazjalnych: chłopcy i dziewczęta, 
3) Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: chłopcy i dziewczęta 

 
 
 

IX. NAGRODY i WYRÓZNIENIA 
 
1. Po zakończeniu Marszu Urodzinowego zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody i wyróżnienia : 

1) Puchary za zajecie I – X miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn i za zajęcie I – III  miejsca  
w klasyfikacji kobiet i mężczyzn w poszczególnych kategoriach wiekowych, 

2) Puchary za zajecie I, II, III miejsca w kategoriach specjalnych, 
3) Pamiątkowe medale uczestnictwa w zawodach dla wszystkich uczestników Biegu, które w prawidłowy 

sposób zgłosiły się do imprezy, zgodnie z punktem V i ukończyły bieg w limicie czasu. 
 
2. Nagrody nie dubluj ą się, co oznacza, ze zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji 
generalnej Marszu Urodzinowego nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w ramach prowadzonej kategorii 
wiekowej. Zastrzeżenie to nie dotyczy kategorii specjalnych.  
 
3. Po zakończeniu Marszu Urodzinowego w kategoriach młodzieżowych zostaną przyznane i wręczone 
następujące nagrody i wyróżnienia : 

1) Puchary za zajecie I – III miejsca w klasyfikacji szkół podstawowych chłopców i dziewcząt, 
2) Puchary za zajecie I – III miejsca w klasyfikacji szkół gimnazjalnych chłopców i dziewcząt, 
3) Puchary za zajecie I – III miejsca w klasyfikacji szkół ponadpodstawowych chłopców i dziewcząt, 
4) Pamiątkowe medale uczestnictwa w zawodach dla wszystkich uczestników Marszu, które w prawidłowy 

sposób zgłosiły się do imprezy, zgodnie z punktem V i ukończyły bieg. 
 

 
X.  INNE POSTANOWIENIA   
 
1. Marsz Urodzinowy Gdyni jest pierwszym z cyklu Grand Prix Gdyni w Nordic Walking 2013.  
2. Marsz Urodzinowy rozgrywany zostanie przy użyciu pomiaru czasu Champion Chip. Każdy zawodnik musi 

posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do 
elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie Marszu 
skutkuje dyskwalifikacją. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja.  

3. Zawodnicy, którzy nie dokonaj ą zwrotu chipa bezpo średnio po uko ńczeniu Marszu zostan ą 
zdyskwalifikowani (skre ślenie wyniku z oficjalnego komunikatu).  



4. Zawodnicy wchodz ący na met ę musz ą stosowa ć się do polece ń Sędziów i Organizatora. 
5. Na miejsce Imprezy zabrania się wprowadzania zwierząt a także wnoszenia środków odurzających, 

nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. 
Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas marszu pod 
warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, 
organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w marszu lub wykluczenia go w jego 
trakcie. 

6. Zawodnik w czasie marszu nie może opuszczać i powracać na trasę marszu pod karą dyskwalifikacji. 
7. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród wybranych 

zawodników, w przypadku odmowy poddania się kontroli antydopingowej, zawodnik zostaje 
zdyskwalifikowany.   

8. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego 
uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby 
przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne 
potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 
1997 r.,Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić  
w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.  

9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego głównego zawodów. 
Protesty dotyczące imprezy można wnieść wyłącznie pisemnie na miejscu do Biura Zawodów, do godziny 
16:00. Protesty wniesione po tym terminie nie będą rozstrzygane merytorycznie jako wniesione po terminie.   

10. Informacje dotyczące marszu można uzyskać pod adresem : GOSIR, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, tel. 
058/ 622 11 64, www.gosirgdynia.pl email: sekretariat@gosirgdynia.pl  

11. Informacje dotyczące zapisów elektronicznych oraz wpłat można uzyskać pod adresami zapisy@sts-timing.pl 
, info@sts-timing.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.sts-timing.pl  

12. Wyniki imprezy dostępne będą na stronach: www.gosirgdynia.pl oraz www.maratonypolskie.pl  
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
www.gosirgdynia.pl  
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IMPREZ BIEGOWYCH 


