


Na czym polega fenomen tej aktywności 
i sportu? Przede wszystkim jest to aktywność 
praktycznie dla każdego - od osoby niepełno-
sprawnej czy po operacji kardiologicznej, 
ortopedycznej, po zawodnika na poziomie 
wyczynowym. Nie ma na świecie drugiej tak 
łatwo dostępnej i dającej wymierne korzyści 
zdrowotno-treningowe aktywności ruchowej. 
Zalet Nordic Walking jest bardzo wiele. Do 
najważniejszych z pewnością należą: zaangażo-
wanie do pracy ponad 90% grup mięśniowych, 
odciążenie stawów kończyn dolnych i kręgosłu-
pa czy wyprostowanie sylwetki (poprzez rozcią-
gnięcie przykurczonych mięśni klatki piersiowej 
i wzmocnienie mięśni pleców).

Jak pokazują ostatnie lata, przyszłość Nordic 
Walking to rozwój w kierunku sportu wyczyno-
wego. Masowość, dostępność tras i szalenie 
szeroka oferta przystępnego cenowo, prostego 
w obsłudze wyposażenia, dają olbrzymie możli-
wości rywalizacji osobom z problemami zdro-
wotnymi, które pragną realizować swoje 
sportowe ambicje i osiągać ponadprzeciętne 
rezultaty, pomimo swoich ograniczeń. Według 
badań WHO już dzisiaj około 15% społeczeń-
stwa stanowią osoby niepełnosprawne. Siedzą-
cy tryb życia, choroby cywilizacyjne czy też 
starzejące się społeczeństwo będą powodować, 
że odsetek ten niestety będzie rósł. A w ślad za 
nim poszukiwania aktywności ruchowej 
o niesamowitych możliwościach treningowych 
i zdrowotnych. Brak obciążeń i przeciążeń 
aparatu ruchu spowodują, że w przeciągu 5 - 10 
lat będzie to wiodąca aktywność ruchowa na 
świecie bez względu na region kulturowy.

Nordic Walking jest jedną z najdynamiczniej 
rozwijających się aktywności na świecie. Czasy 
pandemii dodatkowo przyśpieszyły ten wzrost. 
Pozamykane kluby fitness zmobilizowały młod-
sze osoby do sięgnięcia po kije i spróbowania tej 
ogólnorozwojowej aktywności na świeżym 
powietrzu. Po raz pierwszy w roku 2021 produ-
cenci kijów nie nadążali z ich produkcją, a ilość 
osób uczestnicząca w treningach prowadzo-
nych przez kluby w całej Polsce uzyskała wzrost 
rzędu 150% . Podobną sytuację widzimy w ilości 
uczestników na zawodach Nordic Walking. 
Pomimo, że osoby startujące w zawodach 
stanowią około 10% osób chodzących z kijami, 
ilość zawodników 200-300 już nikogo nie dziwi. 
Według badań przeprowadzonych w 2019 roku 
przez Santanderbank 85% Polaków zna dyscy-
plinę Nordic Walking, 15% społeczeństwa 
kilkukrotnie chodziło już z kijami, a 5% uprawia 
tę dyscyplinę regularnie. Badania Eurobarome-
tru wskazują, że regularną aktywność w Polsce 
podejmuje 23% osób. Daje to łączną ilość około 
2 mln osób regularnie uprawiających Nordic 
Walking. Nie dziwi też fakt, że wiele firm propa-
gujących zdrowie i aktywność ruchową często 
posługuje się w reklamie sylwetką „kijkarza” 
w celu budowania pozytywnego wizerunku.



Choczewo – gmina położona w północnej części 
województwa pomorskiego w obszarze Wybrze-
ża Słowińskiego zajmuje obszar około 19000 
km². W herbie Choczewa możemy dostrzec 
między innymi latarnię morską, świecącą 
w dwóch kierunkach. Gmina Choczewo sąsiadu-
je z czterema gminami tj. Krokową, Gniewinem, 
Łęczycami i Wickiem . Do gminy należy 31 wsi, 
w tym 14 wsi sołeckich. Małe wsie letniskowe 
Kopalino i Lubiatowo należące do gminy 
Choczewo, to miejsce startu zawodników Nordic 
Walking podczas Mistrzostw Świata w czerwcu 
2022 roku. Gmina Choczewo od strony północ-
nej na długości 17 km oferuje między innymi 
dostęp do Morza Bałtyckiego. Czyste plaże, 
czyste lasy i świeże powietrze z dużą ilością jodu, 
zabudowy pałacowo-dworkowe, rezerwaty 
przyrody to elementy potwierdzające wyjątko-
wość całej gminy.

Pierwszy dokument dotyczący Choczewa 
pochodzi z 1384 roku. Na początku XIV wieku 
(lata 1308/1309) tereny został zajęte przez 
Krzyżaków. Na przestrzeni wieków działania na 
omawianym obszarze dotyczyły przede wszyst-
kim gospodarki rolnej. Charakterystycznym 
elementem dla gminy Choczewo i okolic są 
dworki i pałace, które na przestrzeni wieków 
zmieniały swoich właścicieli. Dziewiętnaście 
dworków i pałaców przybliża nam historię 
omawianego terenu. Większość z nich powstała 
na przełomie XIX i XX wieku, w ramach dużych 
folwarków zarządzanych przez właścicieli 
niemieckich. Warto tu wspomnieć o XVII i XVIII 
wieku, gdzie znane w tych okolicach rody takie 
jak: ród Krokowskich, Wejherów, Jackowskich, 
czy też Przebendowskich miały wpływ na prowa-
dzoną politykę na tych terenach. Na terenach 
dzisiejszej gminy Choczewo i okolic do 1945 
roku zamieszkiwała w większości ludność 
niemiecka. Mniejszość stanowili także Kaszubi. 
Po zakończeniu II Wojny Światowej tereny zosta-
ły przyłączone do Polski. Obszar dzisiejszej 
gminy Choczewo zaczęli zamieszkiwać osadni-
cy/przesiedleńcy, którzy przybywali z różnych 
części kraju. Pierwszy osadnik przybył do 
Choczewa w maju 1945 roku. Zagospodarowa-
nie terenów nadmorskich po II wojnie zajęło 
„nowym gospodarzom” 5 lat.

Jednym z elementów infrastruktury gminy 
Choczewo są lasy z pełnym bogactwem runa 
leśnego i mieszkańców (sarny, dziki, jelenie). 

L O K A L I Z A C J A

Nadleśnictwo Choczewo zarządza lasami 
o powierzchni 17,6 tys. hektarów z przewagą 
drzew sosnowych. Opiekuje się także lasami 
niepaństwowymi (448,41 hektarów), czy też 
lasami należącymi do Urzędu Morskiego w Gdyni 
(134 hektary). Prowadzona przez lata gospodarka 
leśna pozwoliła na zachowanie chronionych 
gatunków drzew. Na terenie rezerwatu „Choczew-
skie Cisy” koło Sasina utworzonego w 1962 roku, 
możemy zobaczyć między innymi 145 letnie cisy 
o wysokości do 13 metrów. Na terenie gminy 
Choczewo możemy pospacerować jednym 
z czterech szlaków (żółty, niebieski, pomarańczo-
wy, zielony) o długości od 9 do 22,5 km. Jeden ze 
szlaków o długości 10 km został wyznaczony 
wokół jeziora Choczewskiego (powierzchnia 177 
ha). Ciekawostką wartą odwiedzenia jest Ścieżka 
Przyrodniczo – Leśna „Szklana Huta”, którą utwo-
rzono w pobliżu leśniczówki Szklana Huta. Tam 
możemy się dowiedzieć między innymi, ile tlenu 
produkuje 1 ha lasu (700 kg tlenu w ciągu doby). 
700 kg tlenu pozwala zaspokoić w ciągu doby 
zapotrzebowanie 2500 ludzi.

Kopalino – jedna ze wsi kaszubskich położona 
2 km od Morza Bałtyckiego. Kopalino należy do 
gminy Choczewo. Na przestrzeni lat badania 
archeologiczne wykazały, że już w VII wieku 
w obszarze dzisiejszego Kopalina istniał gród. Na 
terenie Kopalina, jeden kilometr od morza 
znajduje się Jezioro Kopalińskie o powierzchni 
8,37 h. Jezioro swoim kształtem przypomina literę 
L. Możemy tam spotkać takie gatunki ryb jak: liny, 
leszcze, karpie, czy też szczupaki.

Do Kopalina należy także Lubiatowo, położone 
41,6 m n.p.m. Lubiatowo dawniej było typową 
osadą rolniczą, a dziś jest miejscowością letnisko-
wą. Pierwsza wzmianka o Lubiatowie pojawiła się 
w 1437 roku (XV wiek), gdzie  pisano o osadzie
rybackiej na prawach polskich. Prace archeolo-
giczne wskazują, że od V do IX wieku 
w Lubiatowie znajdowała się otwarta osada. 
Obecnie na terenie Lubiatowa powstało dużo 
domów letniskowych i gospodarstw agrotury-
stycznych służących do wypoczynku, szczególnie 
w okresie letnim. Przez Lubiatowo przepływa 
struga Lubiatówka (3,65 km), która uchodzi do 
Morza Bałtyckiego na wysokości wejścia nr 39.

Tuż za Lubiatowem w kierunku wschodnim 
jednym z elementów tej pięknej części Polski jest 

Wydma Lubiatowska. Wydma, której powierzch-
nia wynosi około 300 hektarów, ukształtowała się 
na przestrzeni lat w wyniku przesuwania się 
piasku. W ciągu roku małe ziarenka piasku (do 2 
mm) mogą przesuwać się do 4 metrów. Takie 
działanie sił natury powoduje, że przy każdym 
odwiedzeniu tego miejsca możemy zobaczyć 
inne ukształtowanie się wydm. Teren wydmy jest 
porośnięty przede wszystkim kosodrzewiną. 
Spacerując wyznaczoną przez Nadleśnictwo 
w Choczewie ścieżką od Lubiatowa możemy dojść 
do najwyższego punktu widokowego (wysokość 
35 m n.p.m.). Możemy podziwiać z niego piękne 
widoki w kierunku Łeby (kierunek zachodni), czy 
też Białogóry i Jastrzębiej Góry (kierunek wschod-
ni). Charakterystyczną współczesną budową na 
terenie wydm jest dostrzegalnia przeciwpożaro-
wa. Duża wieża służy do oceny stanu lasów, szcze-
gólnie w lecie.

Udając się w kierunku wydm Lubiatowskich 
możemy natra�ć na pozostałości po jednostce 
wojskowej, która funkcjonowała od 1970 do 2001 
roku. Jednostka wojskowa funkcjonowała jako 
Dywizjon Rakietowy, który wchodził w skład 
Wojsk Obrony Wybrzeża. Podstawowym 
zadaniem wszystkich jednostek znajdujących się 
nad Morzem Bałtyckim była obrona polskich 
granic. Na trasie możemy napotkać między 
innymi schron, który służył do przechowywania 
rakiet przeciwlotniczych. Schron w ramach zago-
spodarowania terenu, został przystosowany dla 
nietoperzy i jaskółek.

Pomiędzy Lubiatowem, a wyjściem nr 36 
w kierunku wschodnim swoje ujście znajduje 
rzeka Bezimienna. Na odcinku około 5 km potoki 
wypływające z lasów łączą się z rzeką nadając jej 
bieg. Ciekawostką, która znajduje się niedaleko 
od wejścia nr 36 jest „Źródełko Miłości”. Warto 
tam zajrzeć i zobaczyć wybijające niewielkie 
źródełko. Jednym z elementów charakterystycz-
nych dla tego miejsca jest kubek do picia. Zawsze 
na miejscu można sprawdzić, czy został on właści-
wie powieszony na tablicy. Wielokrotnie zdarza 
się, że nie leży on przy samym źródełku. Nigdy nie 
wiadomo czy sprawcą jest wiatr, czy ostatni 
odwiedzający? Tablica nawiązuje do dwóch 
nastolatków, którzy podobno zakochali się w tym 
miejscu.

Podczas zawodów spotkamy się także z oznacze-

niami szlaku czerwonego, który został poprowa-
dzony wzdłuż Morza Bałtyckiego. Szlak czerwony 
w naszym kraju ma swój początek w Świnoujściu 
i kończy się w Żarnowcu. Szlak jest częścią 
międzynarodowego szlaku oznaczonego jako 
„E-9”, który rozpoczyna się w Hiszpanii (Cieśnina 
Gibraltarska) i ma swój koniec w Estonii (ogólna 
długość szlaku wynosi 4500 km.) Na terenie 
naszego kraju od granicy z Niemcami do granicy 
z Obwodem Kaliningradzkim (po połączeniu 
różnych szklaków) 706 km zostało oznaczone jako 
międzynarodowy szlak „E-9”.

Nad polskim morzem znajduje się 17 latarni, 
a jedną z nich możemy zobaczyć w Stilo. Latarnia 
powstała w latach 1904 - 1906. Jest jedną z trzech 
latarni na świecie zbudowanych z żeliwnych 
elementów połączonych nitami. W okolicach 
latarni i nad samym morzem spotkamy pozostało-
ści po nautofonach (inaczej - buczek mgłowy). 
Urządzenia zbudowane na początku XX wieku 
były wykorzystywane przez lata do nadawania 
sygnałów dźwiękowych podczas mgły. Taki 
sposób ostrzegania statków był wykorzystywany 
do końca lat 50. XX wieku. Stalowa latarnia,  
mierząca 35 metrów świeci swoim światłem na 
wysokości 75 m n.p.m.. Zasięg światła tej latarni 
wynosi 23,5 mile morskie (około 43,5 km). Warto 
wspomnieć, że w 2023 roku już trzeci rok z rzędu 
latarnia będzie dumnie towarzyszyła kijkarzom, 
maszerującym na tym pięknym terenie od wscho-
du do zachodu słońca podczas zawodów Ultra 
Stilo.
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Choczewo – gmina położona w północnej części 
województwa pomorskiego w obszarze Wybrze-
ża Słowińskiego zajmuje obszar około 19000 
km². W herbie Choczewa możemy dostrzec 
między innymi latarnię morską, świecącą 
w dwóch kierunkach. Gmina Choczewo sąsiadu-
je z czterema gminami tj. Krokową, Gniewinem, 
Łęczycami i Wickiem . Do gminy należy 31 wsi, 
w tym 14 wsi sołeckich. Małe wsie letniskowe 
Kopalino i Lubiatowo należące do gminy 
Choczewo, to miejsce startu zawodników Nordic 
Walking podczas Mistrzostw Świata w czerwcu 
2022 roku. Gmina Choczewo od strony północ-
nej na długości 17 km oferuje między innymi 
dostęp do Morza Bałtyckiego. Czyste plaże, 
czyste lasy i świeże powietrze z dużą ilością jodu, 
zabudowy pałacowo-dworkowe, rezerwaty 
przyrody to elementy potwierdzające wyjątko-
wość całej gminy.

Pierwszy dokument dotyczący Choczewa 
pochodzi z 1384 roku. Na początku XIV wieku 
(lata 1308/1309) tereny został zajęte przez 
Krzyżaków. Na przestrzeni wieków działania na 
omawianym obszarze dotyczyły przede wszyst-
kim gospodarki rolnej. Charakterystycznym 
elementem dla gminy Choczewo i okolic są 
dworki i pałace, które na przestrzeni wieków 
zmieniały swoich właścicieli. Dziewiętnaście 
dworków i pałaców przybliża nam historię 
omawianego terenu. Większość z nich powstała 
na przełomie XIX i XX wieku, w ramach dużych 
folwarków zarządzanych przez właścicieli 
niemieckich. Warto tu wspomnieć o XVII i XVIII 
wieku, gdzie znane w tych okolicach rody takie 
jak: ród Krokowskich, Wejherów, Jackowskich, 
czy też Przebendowskich miały wpływ na prowa-
dzoną politykę na tych terenach. Na terenach 
dzisiejszej gminy Choczewo i okolic do 1945 
roku zamieszkiwała w większości ludność 
niemiecka. Mniejszość stanowili także Kaszubi. 
Po zakończeniu II Wojny Światowej tereny zosta-
ły przyłączone do Polski. Obszar dzisiejszej 
gminy Choczewo zaczęli zamieszkiwać osadni-
cy/przesiedleńcy, którzy przybywali z różnych 
części kraju. Pierwszy osadnik przybył do 
Choczewa w maju 1945 roku. Zagospodarowa-
nie terenów nadmorskich po II wojnie zajęło 
„nowym gospodarzom” 5 lat.

Jednym z elementów infrastruktury gminy 
Choczewo są lasy z pełnym bogactwem runa 
leśnego i mieszkańców (sarny, dziki, jelenie). 

Nadleśnictwo Choczewo zarządza lasami 
o powierzchni 17,6 tys. hektarów z przewagą 
drzew sosnowych. Opiekuje się także lasami 
niepaństwowymi (448,41 hektarów), czy też 
lasami należącymi do Urzędu Morskiego w Gdyni 
(134 hektary). Prowadzona przez lata gospodarka 
leśna pozwoliła na zachowanie chronionych 
gatunków drzew. Na terenie rezerwatu „Choczew-
skie Cisy” koło Sasina utworzonego w 1962 roku, 
możemy zobaczyć między innymi 145 letnie cisy 
o wysokości do 13 metrów. Na terenie gminy 
Choczewo możemy pospacerować jednym 
z czterech szlaków (żółty, niebieski, pomarańczo-
wy, zielony) o długości od 9 do 22,5 km. Jeden ze 
szlaków o długości 10 km został wyznaczony 
wokół jeziora Choczewskiego (powierzchnia 177 
ha). Ciekawostką wartą odwiedzenia jest Ścieżka 
Przyrodniczo – Leśna „Szklana Huta”, którą utwo-
rzono w pobliżu leśniczówki Szklana Huta. Tam 
możemy się dowiedzieć między innymi, ile tlenu 
produkuje 1 ha lasu (700 kg tlenu w ciągu doby). 
700 kg tlenu pozwala zaspokoić w ciągu doby 
zapotrzebowanie 2500 ludzi.

Kopalino – jedna ze wsi kaszubskich położona 
2 km od Morza Bałtyckiego. Kopalino należy do 
gminy Choczewo. Na przestrzeni lat badania 
archeologiczne wykazały, że już w VII wieku 
w obszarze dzisiejszego Kopalina istniał gród. Na 
terenie Kopalina, jeden kilometr od morza 
znajduje się Jezioro Kopalińskie o powierzchni 
8,37 h. Jezioro swoim kształtem przypomina literę 
L. Możemy tam spotkać takie gatunki ryb jak: liny, 
leszcze, karpie, czy też szczupaki.

Do Kopalina należy także Lubiatowo, położone 
41,6 m n.p.m. Lubiatowo dawniej było typową 
osadą rolniczą, a dziś jest miejscowością letnisko-
wą. Pierwsza wzmianka o Lubiatowie pojawiła się 
w 1437 roku (XV wiek), gdzie  pisano o osadzie
rybackiej na prawach polskich. Prace archeolo-
giczne wskazują, że od V do IX wieku 
w Lubiatowie znajdowała się otwarta osada. 
Obecnie na terenie Lubiatowa powstało dużo 
domów letniskowych i gospodarstw agrotury-
stycznych służących do wypoczynku, szczególnie 
w okresie letnim. Przez Lubiatowo przepływa 
struga Lubiatówka (3,65 km), która uchodzi do 
Morza Bałtyckiego na wysokości wejścia nr 39.

Tuż za Lubiatowem w kierunku wschodnim 
jednym z elementów tej pięknej części Polski jest 

Wydma Lubiatowska. Wydma, której powierzch-
nia wynosi około 300 hektarów, ukształtowała się 
na przestrzeni lat w wyniku przesuwania się 
piasku. W ciągu roku małe ziarenka piasku (do 2 
mm) mogą przesuwać się do 4 metrów. Takie 
działanie sił natury powoduje, że przy każdym 
odwiedzeniu tego miejsca możemy zobaczyć 
inne ukształtowanie się wydm. Teren wydmy jest 
porośnięty przede wszystkim kosodrzewiną. 
Spacerując wyznaczoną przez Nadleśnictwo 
w Choczewie ścieżką od Lubiatowa możemy dojść 
do najwyższego punktu widokowego (wysokość 
35 m n.p.m.). Możemy podziwiać z niego piękne 
widoki w kierunku Łeby (kierunek zachodni), czy 
też Białogóry i Jastrzębiej Góry (kierunek wschod-
ni). Charakterystyczną współczesną budową na 
terenie wydm jest dostrzegalnia przeciwpożaro-
wa. Duża wieża służy do oceny stanu lasów, szcze-
gólnie w lecie.

Udając się w kierunku wydm Lubiatowskich 
możemy natra�ć na pozostałości po jednostce 
wojskowej, która funkcjonowała od 1970 do 2001 
roku. Jednostka wojskowa funkcjonowała jako 
Dywizjon Rakietowy, który wchodził w skład 
Wojsk Obrony Wybrzeża. Podstawowym 
zadaniem wszystkich jednostek znajdujących się 
nad Morzem Bałtyckim była obrona polskich 
granic. Na trasie możemy napotkać między 
innymi schron, który służył do przechowywania 
rakiet przeciwlotniczych. Schron w ramach zago-
spodarowania terenu, został przystosowany dla 
nietoperzy i jaskółek.

Pomiędzy Lubiatowem, a wyjściem nr 36 
w kierunku wschodnim swoje ujście znajduje 
rzeka Bezimienna. Na odcinku około 5 km potoki 
wypływające z lasów łączą się z rzeką nadając jej 
bieg. Ciekawostką, która znajduje się niedaleko 
od wejścia nr 36 jest „Źródełko Miłości”. Warto 
tam zajrzeć i zobaczyć wybijające niewielkie 
źródełko. Jednym z elementów charakterystycz-
nych dla tego miejsca jest kubek do picia. Zawsze 
na miejscu można sprawdzić, czy został on właści-
wie powieszony na tablicy. Wielokrotnie zdarza 
się, że nie leży on przy samym źródełku. Nigdy nie 
wiadomo czy sprawcą jest wiatr, czy ostatni 
odwiedzający? Tablica nawiązuje do dwóch 
nastolatków, którzy podobno zakochali się w tym 
miejscu.

Podczas zawodów spotkamy się także z oznacze-

niami szlaku czerwonego, który został poprowa-
dzony wzdłuż Morza Bałtyckiego. Szlak czerwony 
w naszym kraju ma swój początek w Świnoujściu 
i kończy się w Żarnowcu. Szlak jest częścią 
międzynarodowego szlaku oznaczonego jako 
„E-9”, który rozpoczyna się w Hiszpanii (Cieśnina 
Gibraltarska) i ma swój koniec w Estonii (ogólna 
długość szlaku wynosi 4500 km.) Na terenie 
naszego kraju od granicy z Niemcami do granicy 
z Obwodem Kaliningradzkim (po połączeniu 
różnych szklaków) 706 km zostało oznaczone jako 
międzynarodowy szlak „E-9”.

Nad polskim morzem znajduje się 17 latarni, 
a jedną z nich możemy zobaczyć w Stilo. Latarnia 
powstała w latach 1904 - 1906. Jest jedną z trzech 
latarni na świecie zbudowanych z żeliwnych 
elementów połączonych nitami. W okolicach 
latarni i nad samym morzem spotkamy pozostało-
ści po nautofonach (inaczej - buczek mgłowy). 
Urządzenia zbudowane na początku XX wieku 
były wykorzystywane przez lata do nadawania 
sygnałów dźwiękowych podczas mgły. Taki 
sposób ostrzegania statków był wykorzystywany 
do końca lat 50. XX wieku. Stalowa latarnia,  
mierząca 35 metrów świeci swoim światłem na 
wysokości 75 m n.p.m.. Zasięg światła tej latarni 
wynosi 23,5 mile morskie (około 43,5 km). Warto 
wspomnieć, że w 2023 roku już trzeci rok z rzędu 
latarnia będzie dumnie towarzyszyła kijkarzom, 
maszerującym na tym pięknym terenie od wscho-
du do zachodu słońca podczas zawodów Ultra 
Stilo.

Przygotował:

Radosław Olejko – Polipack GWE
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Miejsce – liczba punktów

1- 100 punktów
2- 80 punktów
3- 70 punktów
4- 60 punktów
5- 50 punktów
6- 45 punktów
7- 40 punktów
8- 35 punktów
9- 30 punktów
10- 25 punktów
11- 24 punkty
12- 23 punkty
13- 22 punkty
14- 21 punktów
15- 20 punktów
…
34 i kolejne po 1 punkcie

Klasyfikacja w kategorii rodzinna

- Do klasyfikacji rodzin wlicza się trzy wyniki na 
podstawie miejsca klasyfikacji open dla
poszczególnych dystansów – dziecka do 18 
roku życia i dwóch opiekunów w dowolnej
kategorii wiekowej. Przez słowo opiekun 
należy rozumieć osoby w 0 lub pierwszej grupie
spoinowacenia, tzn. Małżonka, zstępnych (np. 
syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np.
matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, 
pasierba, ojczyma, macochę, teściów, zięcia,
synową. Można zgłosić więcej niż trzech 
członków rodziny. Do ostatecznej punktacji 
liczone
będą najlepsze miejsca
- Członkowie rodzin mogą startować na 
różnych dystansach

Do finałów indywidualnych 
Mistrzostw Świata na dystansie 
5 km kwalifikuje się (należy 
spełnić przynajmniej jeden z 
dwóch warunków):

- 5 najlepszych czasów z kwalifikacji w każdej 
kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn
- 60 najlepszych czasów z klasyfikacji general-
nej kobiet oraz 60 najlepszych czasów 
z klasyfikacji generalnej mężczyzn

Do finałów indywidualnych 
Mistrzostw Świata na dystansie 
10 km kwalifikuje się (należy 
spełnić przynajmniej jeden z 
dwóch warunków):

- 5 najlepszych czasów z kwalifikacji w każdej 
kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn
- 60 najlepszych czasów z klasyfikacji general-
nej kobiet oraz 60 najlepszych czasów 
z klasyfikacji generalnej mężczyzn

Klasyfikacja drużynowych 
Mistrzostw Świata:

•    Drużyna składa się z zawodników, którzy 
zakwalifikowali się do finału mistrzostw 
(drugiego dnia zawodów), w maksymalnej 
liczbie 3 kobiet  i  3 mężczyzn startujących na 
dystansie 5 km; 2 kobiet i 2 mężczyzn na 
dystansie 10km i po 1 osobie z kobiet 
i mężczyzn  startujących na 21km
•    Zgłoszenie członków drużyny zostaną 
automatycznie pobrane z listy wyników, 
według najlepszych czasów w kategoriach 
wiekowych drugiego dnia rywalizacji
•    Punkty do klasyfikacji drużynowej przydzie-
lane będą według zajętego miejsca w katego-
riach wiekowych z drugiego dnia rywalizacji

Z A S A D Y  K L A S Y F I K A C J I



Z A S A D Y  S Ę D Z I O W A N I A

IMPREZA TOWARZYSZĄCA

MOTOROCK
NIE FAIR PLAY

BŁĄD ODEPCHNIĘCIA

BŁĄD NISKIEJ POZYCJI

BŁĄD ŁOKCIABŁĄD ROTACJI 
BIODER

BŁĄD PODBIEGANIA

BŁĄD RÓWNOLEGŁEJ
 PRACY KIJÓW

BŁĄD DEPTANIA PO KIJACH

BŁĄD ZAKRESU RUCHU

NOSZENIE SŁUCHAWEK
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PAKIETY STARTOWE DO ODBIORU OSOBIŚCIE W MIASTECZKU ZAWODÓW



P A K I E T Y  S T A R T O W E

1. Gdańsk Port Lotniczy - SKM  Wejherowo - PKS Kopalino
2. Gdańsk Port Lotniczy - SKM Wejherowo - dodatkowy transport MŚNW 
3. Wypożyczenie samochodu w Gdańsku Port Lotniczy
4. Polska - PKP Gdynia Główna – SKM Wejherowo – PKS Kopalino
5. Polska - Droga S6 kierunek Kopalino - Znaki drogowe MŚNW
Dodatkowy transport MŚNW 

Darmowe pole namiotowe oraz parking dla kamperów.
Jeżeli potrzebujesz miejsca dla kampera bądź namiotu skontaktuj się z nami pisząc na adres:   
championship@nordicwalkingpoland.pl

Informacje o wolnych miejscach noclegowych w domkach udostępniamy na stronie wydarzenia.

 

PAKIETY STARTOWE DO ODBIORU OSOBIŚCIE W MIASTECZKU ZAWODÓW
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REGULAMIN WEJŚCIA NA TEREN MIASTECZKA ZAWODÓW MISTRZOSTW ŚWIATA NORDIC 
WALKING 2022 w Kopalinie nie będących imprezą masową.

KOPALINO 17-19 Czerwca 2022 r.

§ 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem spotkania jest Gmina Choczewo.
2. Koordynatorem spotkania są: Marcin Szulc NWPL, Olgierd Bojke PFNW, Krzysztof Walczak portal 
 www.chodzezkijami.pl.
3. Obsługa techniczna spotkania to osoby pomagające w realizacji spotkania.
4. Kierownik techniczny miasteczka zawodów: Dariusz Kosicki.

§ 2
Godziny otwarcia

1. Miasteczko zawodów można zwiedzać w dniach spotkania według poniższych godzin:
• 17.06.2022 w godzinach 15:00 – 24:00
• 18.06.2022 w godzinach 07:00 – 24:00
• 19.06.2022 w godzinach 07:00 – 17:00

§ 3
Opłaty

1. Zwiedzanie miasteczka zawodów jest bezpłatne, natomiast korzystanie ze stoisk z pamiątkami, 
 bufetem i cateringiem jest dodatkowo płatne wg wywieszonego  cennika.
2. Parkowanie pojazdów jest bezpłatne, ale tylko w wyznaczonych przez organizatora miejscach.

§ 4
Zasady przebywania zwiedzających na terenie miasteczka zawodów

1. Miasteczko zawodów można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
2. Dzieci do 18 roku życia mogą przebywać na terenie miasteczka zawodów wyłącznie pod 
 opieką osób dorosłych, którzy biorą na siebie pełną odpowiedzialność za podopiecznych.
3. Podczas korzystania z miasteczka zawodów należy stosować się do uwag i zaleceń 
 organizatora/kierownika spotkania.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia 
 wynikające z niestosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu i/lub zaleceń obsługi  
 technicznej spotkania.
5. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia eksponatów lub wyposażenia spotkania należy  
 niezwłocznie zgłaszać koordynatorowi lub obsłudze technicznej spotkania.
6. Fotografowanie i �lmowanie jest bezpłatne.
7. Zwiedzający ponosi odpowiedzialność, w tym materialną, za uszkodzenie maszyn, urządzeń  
 będących wyposażeniem miasteczka zawodów.
8. Wszystkie osoby zwiedzające miasteczko zawodów zobowiązane są do zachowania się 
 w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania wszystkich 
 postanowień regulaminu.

R E G U L A M I N
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§ 5
Zakazy

1. Zabrania się dotykania przedmiotów i urządzeń nienależących do zwiedzającego.
2. Zabrania się wchodzenia na stoły, scenę, ławy będące na wyposażeniu miasteczka zawodów.
3. Zabrania się wstępu na teren miasteczka zawodów osobom nietrzeźwym, po spożyciu środków 
 odurzających lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu, zakłóca 
 porządek korzystających z miasteczka zawodów i narusza ogólnie przyjęte normy zachowania 
 w miejscach publicznych.

§ 6
Bezpieczeństwo

1. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie miasteczka 
 zawodów powinny:
a) natychmiast powiadomić organizatora,
b) unikać paniki,
c) stosować się do poleceń obsługi technicznej spotkania i komunikatów;

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest przy bramach wjazdowych na miasteczko zawodów.
2. Wejście na teren miasteczka zawodów oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz 
 zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
3. Nieprzestrzeganie przez zwiedzającego niniejszego regulaminu stanowi podstawę do 
 usunięcia zwiedzającego z terenu miasteczka zawodów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. 
 Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej przy bramach wjazdowych  
 na teren miasteczka zawodów.
5. Niniejszy regulamin stanowi wyłączny prawnie wiążący dokumenty regulujący zasady i warunki 
 zwiedzania miasteczka zawodów.
6. Organizator  (koordynator) spotkania jest upoważniony do utrwalania przebiegu spotkania, 
 a w szczególności zachowania się osób przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
 Osoby zwiedzające miasteczko zawodów przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy 
 jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, �lmowanie lub 
 dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby, transmitowanie, rozpowszechnianie lub 
 przekazywanie głosu, wizerunku w związku z programem przedstawiającym spotkanie.
7. Wszelkie uwagi i sugestie zwiedzający mogą przesyłać drogą elektroniczną na adres 
 championship@nordicwalkingpoland.pl
8. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Choczewo, ul. Pierwszych 
 Osadników 17, 84-210 Choczewo.
9. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: a.bieleninik@choczewo.com.pl.

Organizator Imprezy 
Kopalino 15.06.2022 r.
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