
 

Regulamin 

1. Otwartych Zawodów w Biathlonowym Nordic Walking 

Wodzisław Śląski 2021 

 

1. ORGANIZATORZY: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”, UKS Strzał 

Wodzisław Śląski  

PARTNERZY: MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski 

2. CEL ZAWODÓW:  

a) upowszechnianie aktywnego wypoczynku na miejskich obiektach sportowych 

i rekreacyjnych,  

b) propagowanie biathlonu i nordic walking jako prozdrowotnej aktywności fizycznej 

i sportu dla wszystkich,  

c) promocja Miasta Wodzisławia Śląskiego,  

d) integracja miłośników sportu, rekreacji i aktywności ruchowej.  

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 28.08.2021 (sobota) – Rodzinny Park Rozrywki 

„Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim  

 

Przebieg zawodów:  

godz. 10.00-11.15 - przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów w biurze zawodów,  

godz. 10.15-11.40 - każdy uczestnik w tym czasie może wziąć udział w przeszkoleniu 

strzeleckim i wykonać 5 próbnych strzałów,  

godz. 11.45 - wspólna rozgrzewka wszystkich uczestników,  

godz. 12.00 – start zawodów, indywidualnie co 60 sekund,  

Każdy z uczestników ma do pokonania trzy okrążenia po 1 km. Po pierwszym i drugim 

okrążeniu zawodnicy podążają na strzelnicę i oddają 5 strzałów w pozycji leżącej z odległości 

50 m do tarczy o średnicy 11 cm. Za każdy nietrafiony strzał zawodnik dodatkowo musi 

pokonać rundę karną 100 m.  

ok. godz. 13.45 – dekoracja zwycięzców (godzina może ulec zmianie w zależności od ilości 

zgłoszonych osób) 

 



4. ZASADY UCZESTNICTWA:  

a) Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem imprezy i zobowiązany 

jest do jego przestrzegania. 

b) Uczestnikiem imprezy może zostać każdy (amator oraz licencjonowany zawodnik), kto 

ukończył 18 rok życia w dniu imprezy – impreza ma charakter otwarty.  

c) Warunkiem udziału w imprezie jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu lub własnoręczne złożenie 

podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w imprezie na własną 

odpowiedzialność.  

d) Poprzez zgłoszenie się do zawodów uczestnik potwierdza i gwarantuje całkowicie iż 

posiada ubezpieczenie wypadkowe oraz z medycznego punktu widzenia jest zdolny do 

wzięcia udziału w zawodach.  

e) Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze 

Zawodów. 

f) Impreza ma charakter amatorski, w związku z czym prosi się o przestrzeganie zasady 

fair play. 

g) Każdy uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji 

imprezy oraz upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy 

przez organizatorów oraz media w celu promocji imprezy i jej celów.  

 

5. DYSTANSE, KATEGORIE WIEKOWE:  

Start będzie miał charakter indywidualny co 60 sekund. 

Kategorie: 

OPEN KOBIET  

OPEN MĘŻCZYZN 

 długość trasy: 3 km (3x1 km) 

 pozycja strzelecka: 2x leżąc z podpórką 

 kary za strzały nietrafione: 100 m runda karna 

 

6. ZGŁOSZENIA ORAZ OPŁATA STARTOWA 

Ustala się limit uczestników: 30 osób, które ukończyły 18 rok życia 

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty 

startowej.  



Zgłoszenia w formie elektronicznej: 

https://dostartu.pl/1-otwarte-zawody-w-biathlonowym-nordic-walking-v6228  

będą trwały do 26 sierpnia 2021 r. Po tym terminie zgłoszenia możliwe tylko w biurze 

zawodów (w przypadku wolnych miejsc).  

OPŁATY: 

a) 20 zł do 26.08.2021 r. (szybkie płatności online) 

b) 30 zł (gotówka) opłata wniesiona w biurze zawodów 

Opłata startowa nie podlega zwrotowi! 

 

UWAGA! Wypełniając formularz zgłoszeniowy (w formie elektronicznej lub pisemnej) 

uczestnik akceptuje poniższą klauzulę: 

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane 

z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub 

po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą 

odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji 

uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego 

zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do 

wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do 

organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych 

oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje 

uczestnictwo w ww. zawodach. Startujący przenosi swoje prawo do wizerunku w czasie trwania 

imprezy na organizatora (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady itp). Swoim podpisem 

zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem 

formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych do celów przeprowadzenia imprezy pn. „1. Otwarte Zawody 

w Biathlonowym Nordic Walking Wodzisław Śląski 2021”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez 

organizatorów 1. Otwartych Zawodów w Biathlonowym Nordic Walking Wodzisław Śląski 

2021, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, 

poz.883 z późn. zm.).” 

 

 



7. TRASA NORDIC WALKING:  

a) Na trasie będą rozmieszczeni sędziowie (w tym Sędzia Główny), którzy będą 

egzekwować prawidłową technikę nordic walking wśród wszystkich zawodników 

uczestniczących w marszu. Prawidłowa technika nordic walking i egzekwowanie 

podczas marszu elementy: 

a. płaski, stosunkowo długi krok, 

b. odpowiednie: miejsce i kąt wbicia kija w podłoże 

c. koordynacja krzyżowa, 

d. odpowiedni ruch kończyny górnej (obszerna praca ramion – ruch właściwy 

w stawie ramiennym, a nie w stawie łokciowym), 

e. bieg nie jest dozwolony (podczas marszu nie występuje tzw. „faza lotu“).  

b) Sędziowie będą egzekwować prawidłową technikę nordic walking słownie oraz 

poprzez stosowanie odpowiednich znaczników na trasie oraz na mecie: 

a. znacznik żółty – ostrzeżenie, które skutkuje 1 minutą kary dla danego 

zawodnika (dodatkowy, doliczany czas),  

b. znacznik czerwony – dyskwalifikacja, które skutkuje brakiem klasyfikacji 

zawodnika na liście wyników.  

UWAGA! Znaczniki będą pokazywane zawodnikom na trasie podczas marszu oraz na mecie. 

Sędziowie mają obowiązek nanoszenia informacji o ostrzeżeniu/dyskwalifikacji zawodników 

na specjalnej tablicy najpóźniej 15 minut po zakończeniu przez danego zawodnika marszu. 

Zawodnik jest zobowiązany jest do tego, by znać swój numer startowy , a także do sprawdzenia 

tablicy informacyjnej, na której umieszczane są ostrzeżenia/dyskwalifikacje (podany będzie 

numer startowy) najpóźniej 15 minut po dotarciu danego zawodnika do linii mety.  

 

Komisja odwoławcza będzie pracowała 15 minut po opublikowaniu przez Organizatora 

nieoficjalnych wyników rywalizacji nordic walking. Zawodnicy, którzy nie zgadzają się 

z otrzymaniem ostrzeżeń/dyskwalifikacji mogą wnieść pisemny protest do Komisji 

Odwoławczej (kaucja = 200 zł), który zostanie niezwłocznie rozstrzygnięty przez w/w Komisję 

Odwoławczą. 

  

WAŻNE: Za względu na to, że zawody to połączenie biathlonu i nordic walking – dozwolone 

jest używanie przez zawodników kijów z tzw. „zwykłą pętelką (pasek)”. Nie ma wymogu 

posiadania kijów z tzw. „rękawiczką”.  



W sprawach nieokreślonych w w/w przepisach sędziowania, wszelkie wnioski pisemne / ustne 

należy kierować do Sędziego Głównego.  

8.  STRZELANIE:  

a) Z karabinku małokalibrowego znajdującego się na stanowisku strzeleckim do krążków 

o średnicy 11 cm z postawy leżącej z podpórką pod nadzorem sędziego.  

b) Ładowanie magazynków i broni wykonują sędziowie na stanowisku strzeleckim.  

c) Broń i amunicje dla wszystkich grup wiekowych zabezpiecza Organizator Zawodów.  

d) Za każdy nietrafiony strzał runda karna 100 m.  

9. NAGRODY:  

a) Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymują puchary i drobne 

upominki.  

b) Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych kryteriów nagradzania 

zawodników trofeami oraz nagrodami rzeczowymi.  

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

a) Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.  

b) Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu zawodów.  

c) Wszelkie kwestie sporne związane z rywalizacją sportową rozstrzyga Sędzia Główny 

Zawodów.  

d) Ze względu na lokalizację zawodów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu 

zawodów.  

e) W zależności od możliwości przygotowania tras Organizator może wydłużyć lub 

skrócić dystans marszu. 

f) Kontakt z organizatorem MOSiR „CENTRUM”: Magdalena Czerniawska-Sowa,            

e-mail: sport@mosir.wodzislaw-slaski.pl 

 


