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REGULAMIN PODKARPACKIEGO PUCHARU NORDIC WALKING 2022 –ETAP BLIZNA 

I. CEL ORGANIZACJI WYDARZENIA  

− popularyzacja aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia poprzez dyscyplinę 

sportową Nordic Walking  

− wyłonienie najlepszych zawodników w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn 

oraz w klasyfikacji drużynowej w ramach cyklu Podkarpacki Puchar Nordic 

Walking 2022.  

− Promocja regionu Podkarpacia poprzez Nordic Walking wśród mieszkańców 

Polski, a w szczególności obszaru Gminy Ostrów.  

− integracja pokoleniowa i społeczna z uwzględnieniem potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Wzrost świadomości zdrowotnej oraz wyrobienie nawyku 

systematycznej aktywności fizycznej. 

II. ORGANIZATORZY GŁÓWNI ORAZ PARTNERZY 

Organizatorem głównym Podkarpackiego Pucharu Nordic Walking Etap Blizna 2022 jest 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce zarządzające Parkiem 

Historycznym w Bliźnie pod patronatem Stowarzyszenia Kultury Sportowej – Aktywne 

Podkarpacie, które jest właścicielem praw do organizacji przedmiotowej imprezy. 

Zawody w Bliźnie podlegają punktacji, w ramach której zawodnicy będą klasyfikowani 

do rundy finałowej, organizowanej pod patronatem Stowarzyszenia Kultury Sportowej – 

Aktywne Podkarpacie. 

Organizator główny ma prawo samodzielnie nawiązywać współpracę z instytucjami 

państwowymi, samorządowymi, organizacjami użyteczności publicznej, w tym fundacjami 

i stowarzyszeniami, a także z osobami prawnymi oraz fizycznymi. 

III. DYSTANS  

Uczestnicy rywalizacji w ramach Pucharu startują na dystansie około 5 km. Dodatkowo 

w ramach organizowanej imprezy przewidywany jest „Rajd Rekreacyjny” na dystansie 

od 2 do 3 km (ten wariant zawodów nie podlega punktowaniu w ramach Podkarpackiego 

Pucharu Nordic Walking). Uczestnicy zawodów wirtualnych pokonują dowolny dystans. 

IV. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY ETAPU BLIZNA (PROGRAM MISTRZOSTW PODKARPACIA 

ZOSTANIE PODANY W ODDZIELNYM KOMUNIKACIE) 

Etap zawodów w Bliźnie zaplanowano na dzień 30 kwietnia 2022 roku, zgodnie z poniższym 

harmonogramem:  

08.00 Otwarcie biura zawodów 

10.00 Pokaz prawidłowej techniki Nordic Walking oraz rozgrzewka 

10.30 Start Marszu, a po nim Rajdu 

11:45 – 12:00 Ogłoszenie wyników 

12:00 – 12:30 Przyjmowanie uwag i protestów przez zespół sędziowski 

13.00Ogłoszenie ostatecznych wyników po rozpatrzeniu uwag i protestów 
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13:30 –14.00 Dekoracja zwycięzców 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ramowego planu zawodów, w zależności 

od bieżącej sytuacji. 

V. ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW 

1. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy 

dostępny na stronach internetowych https://timekeeper.pl/, a także bezpośrednio 

w Biurze Zawodów(tylko do maksymalnej liczby wolnych pakietów startowych).  

2. Rejestracja oraz start zawodnika jest równoznaczne z oświadczeniem woli 

o dobrowolnym uczestnictwie na własną odpowiedzialność. Rejestracja traktowana 

jest jednoznacznie z zapoznaniem i akceptacją z niniejszego Regulaminu.  

3. Ze względu na zasadę działania elektronicznego systemu zliczania punktów 

należy zwrócić baczną uwagę na sposób wpisywania danych do zgłoszenia. 

Każdorazowa zmiana w danych zawodnika lub nazwy drużyny spowoduje, że 

system uznaje, iż są to różni zawodnicy lub zespoły. Dotyczy to również znaków 

przestankowych m.in. kropek, myślników, spacji i innych. 

4. Uczestnictwo w imprezie jest odpłatne i wynosi w zależności od terminu zapisów 

odpowiednio:  

1) Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą w terminie do 6 dni przed rozpoczęciem 

zawodów. Obowiązuje limit uczestników wynoszący 200 osób. Organizator może 

zwiększyć limit, w zależności od dostępnych pakietów startowych organizowanych 

przez patrona zawodów tj. Stowarzyszenia Kultury Sportowej – Aktywne 

Podkarpacie. 

2) Dla zawodów odbywających się w sobotę zgłoszenia elektroniczne przyjmowane 

są do niedzieli poprzedzającej, do godziny 23:59. Organizator każdego może 

wydłużyć okres zapisów. 

3) Opłata startowa przy rejestracji elektronicznej i wpłacie za pośrednictwem 

internetowego serwisu płatniczego udostępnionego na stronie rejestracji, wynosi 

50,00 zł brutto. 

4) Opłata startowa przy rejestracji w Biurze Zawodów w dniu ich organizacji (tylko 

w przypadku zgody organizatora etapu i wolnych miejsc) bądź w przypadku rejestracji 

elektronicznej bez wpłaty za pośrednictwem internetowego serwisu płatniczego 

udostępnionego na stronie rejestracji, wynosi 70,00 zł brutto. 

5) Za ostateczne i kompletne zgłoszenie elektroniczne uważa się poprawne wypełnienie 

i przesłanie przez uczestnika formularza zgłoszenia wraz z zaksięgowaną opłatą 

startową. 

6) Opłata nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia opłaty na rzecz innych 

zawodów.  

7) W ramach opłaty startowej uczestnik ma zapewniony pakiet startowy, w którego skład 

wchodzi numer startowy, chip do pomiaru czasu, posiłek regeneracyjny, medal 

okolicznościowy na mecie, bezpłatny wstęp i zwiedzanie ekspozycji historycznej 

Parku Historycznego w Bliźnie. 

https://timekeeper.pl/
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5. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów i pakietów startowych będą 

odbywały się w Biurze Zawodów za okazaniem dokumentu ze zdjęciem, na podstawie 

którego można stwierdzić tożsamość. W ramach weryfikacji niezbędne jest złożenie 

własnoręcznego podpisu na karcie zgłoszeniowej, w tym wyrażenie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych. Ze względu na planowany sposób 

dokumentowania przebiegu imprezy, brak zgody na przetwarzanie danych, powoduje 

automatyczne wykluczenie zawodnika z udziału w organizowanym 

przedsięwzięciu. Uczestniczy zawodów wyrażają zgodę na wykorzystanie ich 

wizerunków przez organizatora, Stowarzyszenie Kultury Sportowej – Aktywne 

Podkarpacie, do celów promocyjnych.  

6. Na żądanie zawodników zgłoszone na piśmie przesłanym na adres 

sekretariat.kamionka@ostrow.gmina.pl, Organizator wystawi i prześlę drogą 

elektroniczną fakturę za opłatę startową. 

VI. ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU  

1.  Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Polskiego Zrzeszenia Sędziów 

Nordic Walking. 

2.  Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane 

elektronicznym systemem pomiarowym. Oficjalnym czasem jest czas netto.  

3.  Wprowadza się punktację pucharową zawodników w kategoriach wiekowych:  

• 1 miejsce – 100 pkt  

• 2 miejsce – 80 pkt  

• 3 miejsce – 70 pkt  

• 4 miejsce – 60 pkt  

• 5 miejsce – 50 pkt  

• 6 miejsce – 45 pkt  

• 7 miejsce – 40 pkt  

• 8 miejsce – 35 pkt  

• 9 miejsce – 30 pkt  

• 10 miejsce – 25 pkt  

• 11 miejsce – 24 pkt  

• 12 miejsce – 23 pkt  

• 13 miejsce – 22 pkt  

• 14 miejsce – 21 pkt  

• 15 miejsce – 20 pkt  

• 16 miejsce – 19 pkt  

• 17 miejsce – 18 pkt  

• 18 miejsce – 17 pkt  

• 19 miejsce – 16 pkt  

• 20 miejsce – 15 pkt  

• 21 miejsce – 14 pkt  

• 22 miejsce – 13 pkt  

• 23 miejsce – 12 pkt  

• 24 miejsce – 11 pkt  

• 25 miejsce – 10 pkt  

mailto:sekretariat.kamionka@ostrow.gmina.pl
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• 26 miejsce – 9 pkt  

• 27 miejsce – 8 pkt  

• 28 miejsce – 7 pkt  

• 29 miejsce - 6 pkt  

• 30 miejsce – 5 pkt  

• 31 miejsce – 4 pkt  

• 32 miejsce – 3 pkt  

• 33 miejsce – 2 pkt  

• kolejne miejsca 1 pkt  

W przypadku zgromadzenia jednakowej ilości punktów przez dwóch lub więcej 

zawodników, w pierwszej kolejności decyduje ilość zwycięstw na poszczególnych 

etapach i pozostałych zajętych miejsc. W przypadku jednakowego bilansu zostaną 

przyznane miejsca ex aequo na koniec cyklu. Zawodnicy otrzymają takie same 

nagrody. Wszyscy zawodnicy, którzy brali udział w co najmniej jednej z imprez 

zostaną uwzględnieni w klasyfikacji końcowej Podkarpackiego Pucharu Nordic 

Walking 2022.  

4. W zawodach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne. Wymagane jest przy tym 

zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach Nordic 

Walking okazane w Biurze Zawodów. Osoby te są klasyfikowane w osobnych 

kategoriach „N” z podziałem na płeć bez podziału na kategorie wiekowe. Osoba 

z orzeczeniem o niepełnosprawności musi zadeklarować, czy startuje w kategorii 

wiekowej, czy tylko w kategorii „N”. Punktacja jest stosowana tylko w jednej 

klasyfikacji. Jeżeli osoba dokona zgłoszenia jako osoba niepełnosprawna, będzie 

sklasyfikowana tylko jako osoba niepełnosprawna.  

5. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolne do startu oraz nie posiadają 

przeciwwskazań zdrowotnych wykluczających uczestnictwo. W związku 

z powyższym w Biurze Zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie 

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego i udziału na własną 

odpowiedzialność. W przypadkach budzących wątpliwość Organizatora ostateczna 

decyzja dotycząca startu zawodnika pozostaje w gestii obsługi medycznej zawodów. 

W przypadku braku możliwości jednoznacznej oceny zdrowia zawodnika, Organizator 

nie dopuści do udziału w zawodach tej osoby. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne wypadki, szkody i zdarzenia losowe, dotyczące 

zdrowia i życia uczestników zawodów. 

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

opiekunów prawnych na udział w imprezie. Formularze będą dostępne w Biurze 

Zawodów.  

7. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków 

atmosferycznych. Zaleca się posiadanie własnych kijów do Nordic Walking. 

Korzystanie z kijów składanych wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na staranny 

montaż i należyte zabezpieczenie części składowych kija.  

8. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane 

do odzieży z przodu, w miejscu dobrze widocznym. Zasłanianie numeru startowego 

w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. 

Zabronione jest używanie własnych numerów startowych. Powyższy punkt nie 

dotyczy uczestników wirtualnych. 
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9. Zawodnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas 

rozgrzewki.  

10. Uczestnicy marszu, z wyjątkiem startujących wirtualnie, zostaną sklasyfikowani 

w następujących kategoriach wiekowych z podziałem według płci (o przynależności 

do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia):  

• K do 18/M do 18 

• K19-39/M 19-39 

• K 40-49/M 40-49  

• K 50-59/M50-59  

• K60-69/M60-69  

• K70+/M70+  

• (N)niepełnosprawni K/M, 

gdzie K – oznacza kobiety; M – oznacza mężczyzn; liczby – oznaczają wiek osoby 

liczony w latach. 

VII. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA PODKARPACKIEGO PUCHARU NORDIC WALKING 2022 

1. Każda drużyna może rywalizować i zbierać punkty, aby podczas finału Pucharu 2022 

uzyskać tytuł zdobywcy Drużynowego Pucharu Podkarpacia 2022.  

2.  Nagrodzonych zostanie 5 najlepszych zespołów.  

VIII. ZASADY PUCHARU DRUŻYNOWEGO NORDIC WALKING 2022 

1.  Każda drużyna wystawia dowolną ilość zawodników, przy czym dla potrzeb 

klasyfikacji bierze się pod uwagę wyniki 5 kobiet i 5 mężczyzn najwyżej 

sklasyfikowanych w poszczególnych etapach, 

2. Suma punktów drużyny jest sumą osiągnięć tych zawodników na danym Etapie. 

Wygrywa drużyna, która zgromadzi najwięcej punktów w punktacji zawodów całego 

cyklu. Punktacja drużynowa jest naliczana automatycznie w przypadku użycia przy 

rejestracji zawodnika jego nazwy drużyny i nie wymaga osobnej rejestracji. 

3. Możliwy jest start drużyny bez kompletnej ilości zawodników na dystansach. 

W przypadku większej ilości zawodników będą brane pod uwagę tylko najlepsze 

wyniki indywidualnej klasyfikacji generalnej pierwszych osób z drużyny jak powyżej.  

4.  Osoba zapisana do drużyny będzie startowała na wszystkich etapach w jej barwach. 

W przypadku nie wpisania nazwy drużyny na listę startową, osoba nie będzie 

klasyfikowana w drużynie. Możliwe jest wystawienie dwóch i więcej reprezentacji 

klubu.  

5. Drużyna wyznacza Kapitana, do którego należy precyzyjne określenie nazwy drużyny. 

Osoby wpisujące nazwę drużyny niezgodnie z podanym przez Kapitana szablonem, 

nie będą klasyfikowane w drużynie. 

6.  Nie dopuszcza się w trakcie trwania cyklu pozyskiwania zawodników, którzy 

wystartowali w aktualnym sezonie w zawodach zaliczanych do cyklu reprezentując 

inny klub. Zawodnikom dotychczas niezrzeszonym, a decydującym się 

na reprezentowanie drużyny od określonego etapu, zalicza się jedynie punktację 

w zawodach, w których zadeklarowali przy zapisie start w drużynie.  
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7.  W przypadku drużyn z równą ilością punktów po zakończeniu cyklu, dopuszcza się 

pomocniczo uwzględnienie ilości miejsc od I do III zdobytych przez punktujących 

zawodników. 

8.  Dodatkowe wyróżnienie otrzyma drużyna wystawiająca w całym cyklu największą 

liczbę zawodników.  

9.  Do klasyfikacji drużynowej nie zalicza się zawodników startujących wirtualnie. 

IX. NAGRODY  

1. W ramach każdego z etapów, w tym Etap Blizna: 

• za miejsca I – III w każdej kategorii wiekowej przyznawana jest pamiątkowa 

statuetka, puchar lub inne wyróżnienie; 

• Organizator etapu może przewidzieć nagrody rzeczowe, jednakże decyzja w tym 

zakresie nie jest obligatoryjna. 

2. Po rozegraniu wszystkich etapów imprez cyklu w ramach Podkarpackiego Pucharu 

Nordic Walking 2022: 

• za miejsca I – III w każdej kategorii wiekowej przyznawana jest statuetka lub 

puchar zwycięzcy Podkarpackiego Pucharu Nordic Walking2022 indywidualnie; 

• za miejsca I – V w konkurencji drużynowej przyznawane są statuetki według 

zajętych miejsc poszczególnych drużyn; 

• wyróżnienie za prawidłową technikę dla 3 kobiet i 3 mężczyzn.  

 Ogłoszenie wyników, przyznanie i odbiór nagród odbędzie się w dniu zawodów. 

Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą zawody w regulaminowym 

czasie, otrzymają medale pamiątkowe. 

 Uczestnicy biorący udział w wirtualnej wersji Pucharu, otrzymają wszystkie należne 

elementy pakietów startowych jedną przesyłką specjalną po zakończeniu całego cyklu. 

X. TRASY  

1.  W rejonie organizacji imprezy znajdować się będzie punkt pomocy medycznej. 

W przypadku kontuzji uczestnika, powiadamiana jest obsługa trasy, która przekazuje 

informacje do punktu pomocy medycznej.  

2. Na trasach będą obecni sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu 

Nordic Walking oraz będą mogli stosować kary za naruszenie przepisów sędziowskich 

Polskiego Zrzeszenia Sędziów Nordic Walking.  

3. Informacje o przebiegu tras będą znajdować się w Biurze Zawodów.  

4. Przy zmianie rodzaju nawierzchni zostaną wyznaczone strefy techniczne zmian 

końcówek kija na długości około 50 m. W tych strefach nie jest oceniana przez 

sędziów praca rąk zawodnika zmieniającego końcówki kijów.  

5. Trasy będą oznaczone w miarę potrzeb specjalnymi znacznikami i taśmą 

ostrzegawczą.  

6.  Na trasach będą wyznaczone punkty odżywiania wyposażone w wodę. 

W bezpośrednim sąsiedztwie tych punktów również nie będzie oceniana praca rąk 

zawodnika. 
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XI. SZATNIE I DEPOZYT  

1. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wyznaczone zostały miejsca 

z możliwością zmiany odzieży, a także punkty depozytowe.  

2. Depozyty będzie można składać i odbierać na podstawie numeru startowego. 

3. Za rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie ponosi odpowiedzialności.  

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1.  Wszelkie kwestie sporne w czasie trwania zawodów cyklu rozstrzyga Organizator 

i Sędzia Główny zawodów.  

2. Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.  

3. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji z danej trasy zawodów będą przyjmowane 

przez 30 min po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników u Sędziego Głównego.  

4. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na wykorzystywanie własnego wizerunku w celach 

promocji i informacji prowadzonej przez Organizatora oraz Stowarzyszenie Kultury 

Sportowej – Aktywne Podkarpacie, a także oficjalnych partnerów imprezy, 

związanych z Organizatorem stosowanymi umowami, w tym w zakresie powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

5. W trakcie zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać swój chip przymocowany 

do sznurowadeł własnego obuwia. 

6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony 

przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów. Należy także 

bezwzględnie stosować się do odrębnych wytycznych ustanowionych przez instytucje 

udostępniające miejsca na rozegranie zawodów.  

7. Uczestników zawodów obowiązują przepisy sędziowskie Polskiego Zrzeszenia 

Sędziów Nordic Walking oraz niniejszy Regulamin.  

8.  Ostateczna Interpretacja przepisów niniejszego Regulaminu należy do Organizatora 

i Sędziego Głównego.  
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Informacja dot. zasad i sposobów przetwarzania danych osobowych w związku 

z udziałem w Podkarpackim Pucharze Nordic Walking 2022 – Etap Blizna – 

1. Administratorem danych osobowych jest organizator wydarzenia – Gminne Centrum Kultury 

i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce – dalej GCKiS, tel. (17) 22 33 134, 

e-mail: sekretariat.kamionka@ostrow.gmina.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych w GCKiS w Ostrowie z/s w Kamionce jest adw. Jakub Curzytek, 

tel. 692 616 480, e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzenia sportowego 

pn. Podkarpacki Puchar Nordic Walking oraz w celach promocyjnych GCKiS - na podstawie art. 6 

ust. 1 lit a RODO 

4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione w budynku Administratora, na stronie i profilu 

internetowym facebook.com, zarządzanych przez Administratora, w materiałach promocyjnych 

i publikacjach a także mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe 

na zlecenie Administratora. Dane osobowe zostaną zamieszczone w serwisie Facebook co oznacza, 

że będą przekazywane właścicielowi serwisu społecznościowego Facebook, które mogą znajdować 

się na obszarze państwa trzeciego. Kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – dalej 

EOG, (np. USA) mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraje 

EOG. Administrator dołoży wszelkich starań, aby takie przekazanie nie doprowadziło do obniżenia 

poziomu ochrony zagwarantowanego na podstawie przepisów obowiązujących w krajach 

należących do EOG. Dane osobowe zostaną także przekazane podmiotowi, od którego 

administrator wynajmuje serwery służące do prowadzenia strony internetowej na terenie obszaru 

EOG. 

Odbiorcą danych osobowych jest także Piotr Jemioło, prowadzący działalność gospodarczą 

pod firmą TIMEKEEPER Piotr Jemioło, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, działającym na rzecz 

Administratora.  

5. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi 

obowiązującymi w GCKiS w Ostrowie z/s w Kamionce. 

6. Przysługuje Pani/Panu: 

• prawo dostępu do treści danych, 

• prawo do sprostowania danych ,  

• prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,  

• prawo do przenoszenia danych, 

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie 

o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie 

pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail sekretariat.kamionka@ostrow.gmina.pl 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa 

w w/w wydarzeniu organizowanym przez GCKiS w Ostrowie z/s w Kamionce. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości zgłoszenia oraz uczestnictwa 

w wydarzeniu. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 
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