
REGULAMIN 
                   START NEW BALANCE KORONA ŚLĄSKA IG NORDIC WALKING 2013/2014                       

                1. CEL:
      

 Popularyzacja nordic walking  jako jednej z form zdrowego i aktywnego stylu życia.
 Promocja Powiatu Lublinieckiego.
 Promocja terenów leśnych koło Lublińca jako miejsca idealnego do uprawiania sportu.

2. ORGANIZATORZY:

 Lublinieckie Morsy,
 Powiat Lubliniec,
 Klub Sportowy Forma Wodzisław Śląski 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 15.09.2013 r ( niedziela ) –  Lasy koło Lublińca ( leśniczówka po lewej stronie przy 
obwodnicy )

                  4. PROGRAM IMPREZY:

 Biuro zawodów czynne od 9.00 do 10.30
 Godzina 11.00 start do marszu na dystansie 5 km kobiety i chłopcy do 18 roku życia 

( kategoria M17 i K17 ). 
 Godzina 11.10 start do marszu na dystansie 10 km mężczyźni ( 2 okrążenia ). 
 Po przebyciu 5 km można ukończyć chód.
 30 minut po przybyciu ostatniego zawodnika odbędzie się dekoracja zwycięzców i 

losowanie nagród.
 Zawodnicy stosujący niedozwolone techniki chodu ukarani zostaną żółtymi kartkami. 

Otrzymanie żółtej kartki skutkuje obniżeniem miejsca w kategorii o jedną lokatę. 

5. KLASYFIKACJA:

 Kategorie wiekowe -   K-17 ( do 17 lat ), K-20 ( 18 - 29 lat ), K-30 ( 30 - 39 lat ), K-40 ( 40 
- 49 lat ), K-50 ( 50 - 59 lat ), K-60 ( powyżej 60 lat ). 

 Kategorie wiekowe -  M-17 ( do 17 lat ), M-20 ( 18 - 29 lat ), M-30 ( 30 - 39 lat ), M-40 
( 40 - 49 lat ), M-50 ( 50 - 59 lat ), M-60 ( powyżej 60 lat ). 

 Kategoria rodzinna open.
 Kategoria niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn.

6.    NAGRODY:

 Miejsca 1 - 3 w każdej kategorii otrzymają puchar.
 Wszyscy zawodnicy otrzymają medal, ciepły posiłek oraz biorą udział w losowaniu 

nagród. 

7. UCZESTNICTWO:

 W  nordic walking  młodzieży zgoda pisemna rodziców lub opiekuna prawnego. 
 Osoba pełnoletnia podpisuje oświadczenie startowe.
 Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów.
 Wszyscy uczestnicy biegu biorą udział na własne ryzyko a organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za wypadki lub zdarzenia losowe zaistniałe podczas zawodów. 
 Pobranie numeru startowego jest jednocześnie akceptacją powyższych warunków 

uczestnictwa. W trakcie zawodów zawodnicy obowiązkowo muszą być oznakowani 
numerami startowymi.

 Opłata startowa uiszczona w biurze zawodów po uprzednim zgłoszeniu 
elektronicznym wynosi 25 złotych. ( opłaty tylko w biurze zawodów ) 

 Opłata startowa uiszczona w biurze zawodów bez uprzedniego zgłoszenia 
elektronicznego wynosi 30 złotych. 

 Zapisy na: stronie internetowej: 
http://www.elektronicznezapisy.pl/events/956/starts/new   l  

 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia listy 
startowej.

8. INFORMACJE DODATKOWE:        tel. 600 801 314

http://www.elektronicznezapisy.pl/events/956/starts/new

