
„I Bieg i Marsz Nordic Walking  na Powitanie Wiosny” 

Hasło zawodów:  „Szukamy bociana” 

Organizatorzy: 

• Klub Nordic Walking SPRING Horyniec-Zdrój 

• Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 

• Urząd Gminy w Horyńcu-Zdroju 

• Nadleśnictwo Lubaczów 

 

1. Charakterystyka ogólna 

„I Bieg i Marsz Nordic Walking na Powitanie Wiosny”  –  jest imprezą sportową w 

trakcie której zawodnicy będą rywalizować na trasach przebiegających po drogach 

publicznych i ścieżkach leśnych.  

 

2. Cel zawodów 

1. Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych powiatu Lubaczowskiego, gminy 

uzdrowiskowej Horyniec-Zdrój oraz terenów leśnych Nadleśnictwa Lubaczów. 

2. Popularyzacja Nordic Walking i biegania jako prozdrowotnej i sportowej aktywności 

fizycznej dla osób w każdym wieku i z różnych środowisk. 

3. Propagowanie zdrowej rywalizacji sportowej połączonej z aktywnym wypoczynkiem. 

4. Integracja miłośników Nordic Walking ze środowiskiem biegaczy. 

5. Propagowanie nieodpłatnego działania połączonego z aktywizowaniem jak 

najliczniejszej grupy wolontariuszy. 

 

3. Termin i miejsce zawodów  

1. Zawody odbędą się 22.03.2020r. w gminie Horyniec-Zdrój, powiat Lubaczów.  

2. Start i Meta zlokalizowane będą w Dzielnicy Uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju,  

ul. Sanatoryjna 2, na terenie Kompleksu Turystyczno-Wypoczynkowego Centrum 

Rehabilitacji Rolników KRUS, obok nowo wybudowanego deptaka spacerowego  

i Uzdrowiska Horyniec-Zdrój.  

3. Trasa zawodów przebiegać będzie po malowniczych terenach leśnych Gminy 

Horyniec-Zdrój i Nadleśnictwa Lubaczów. 

4. Szczegółowe trasy i regulamin zostanie umieszczony miesiąc przed zawodami na 

stronie internetowej:. www.facebook.com/spring.horyniec  

 

 

 

http://www.facebook.com/spring.horyniec


4. Program ogólny 

1. Odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów w dniu 22.03.2020r., 

 o godz. 08.30 - 10.30. 

2. Wspólna rozgrzewka o godz. 10.45 

3. Start o godz. 11.00 -11.05 

4. Zamknięcie linii mety o godz. 13.00 

5. Dekoracja zawodników  o godz. 13.30 

6. Długość trasy : bieg – ok. 12.5 km,  Nordic Walkindg  -  ok. 7 km 

7. W biurze zawodów czynna będzie wypożyczalnia kijów Nordic Walking (opłata za 

wypożyczenie - 10zł). 

 

 

5. Trasa 

Trasa zawodów przebiegać będzie na terenie Gminy Horyniec-Zdrój i Lasów 

Państwowych  Nadleśnictwa Lubaczów, powierzchnia asfaltowa i utwardzona, płaska 

z niewielkimi przewyższeniami, idealna na wiosenne rozbieganie.  Trasa zostanie 

oznaczona na wszystkich kluczowych zakrętach i rozwidleniach oraz zabezpieczona 

przez wolontariusz. 

 

 

6. Punkty odżywiania 

1. Na trasie biegu i Nordic Waking będą znajdować się punkty odżywiania, zaopatrzone 

w napoje niegazowane i węglowodany ( banany, kostki cukru). 

2. Po biegu wszyscy uczestnicy zaproszeni będą na ciepłe napoje i posiłek regeneracyjny. 

3. Na mecie zawodów Panie z KGW sprzedawać będą domowe wyroby, ciasta i napoje. 

 

7. Zasady uczestnictwa 
1. Zawodnicy obowiązkowo własnoręcznie podpiszą oświadczenie w Biurze Zawodów, 

że ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach, startują na własną 

odpowiedzialność, oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego  

w miejscu widocznym, na wysokości klatki piersiowej lub pasa pod karą 

dyskwalifikacji, oraz umocowania transpondera pomiarowego do buta, który należy 

zwrócić w strefie mety. Na mecie tylko zawodnicy z numerem startowym otrzymają 

pamiątkowe medale. 

3. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest pokonanie zatwierdzonej  

w regulaminowym trasy w czasie 2 godzin. Zawodnicy którzy nie ukończą biegu lub 

marszu do godz. 13.00 i pozostaną na trasie po upływie tego czasu, ponoszą 



odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz 

Kodeksu Cywilnego. 

4. W zawodach mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. 

5. Uczestnicy zmagań Nordic Walking oceniani będą przez sędziów. Pierwsza żółta 

kartka skutkuje 2 min karą, dwie żółte kartki zamykają możliwość zajęcia miejsca na 

podium w każdej kategorii Nordic Walking. W naszych koleżeńskich zawodach nie ma 

dyskwalifikacji na trasie. Każdy uczestnik na mecie otrzyma medal. 

6. Zawodnicy Nordic Walking zobowiązani są do poruszania się prawą stroną trasy, 

pojedynczo lub maksymalnie we dwie osoby równolegle, aby nie tarasować trasy 

biegaczom. 

 

8. Zgłoszenia i opłata startowa 
1. Zgłoszenia do „I Biegu i Marszu Nordic Walking na Powitanie Wiosny ” przyjmowane 

będą wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.chronotex.pl .  

2. E-zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 10.03 2020r. Po tym terminie zgłoszenie 

będzie możliwe jedynie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Organizatorem, 

o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit miejsc.  

3. Udział w zawodach możliwy tylko po  podpisaniu oświadczenia w Biurze Zawodów 

oraz uiszczeniu opłaty startowej.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku 

wypełnienia limitu zgłoszeń który wynosi 150 osób dla biegu i 100 osób dla Nordic 

Walking  /decyduje kolejność zgłoszeń/ w tym 5 miejsc – do dyspozycji organizatora.  

5. Opłata startowa za udział w „I Biegu i Marszu Nordic Walking na Powitanie Wiosny” 

wynosi do 10.03.2020r. -  40 zł, w biurze zawodów 50 zł. Zawodnicy nieopłaceni będą 

sukcesywnie usuwani z listy zapisanych. 

6. Osoby, które wniosą opłatę startową po 10.03.2020r. powinny posiadać ze sobą 

potwierdzenie przelewu podczas weryfikacji w Biurze Zawodów.  

7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia raz 

wniesionej opłaty na innego uczestnika, po kontakcie z organizatorem.  

8. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje: 

 - elektroniczny pomiar czasu,  

- numer startowy z agrafkami,  

- napoje i węglowodany na trasie,  

- pamiątkowy medal na mecie, 

- ciepły posiłek i napoje po biegi i marszu,  

- sędziowanie Nordic Walking, 

- udział w losowaniu nagród w zależności od pozyskania sponsorów, 

- świeże uzdrowiskowe powietrze i piękne widoki 

 

 

 

http://www.chronotex.pl/


9. Klasyfikacja  

1. Kategoria generalna Kobiet i Mężczyzn w biegu ( I - III miejsca) 

2. Kategoria generalna Kobiet i Mężczyzn w Nordic Walking ( I - III miejsca)  

3. Kategoria wiekowa w biegu: ( I-III miejsca)  

- Kobiet:       K1-18 - 30 lat,  K2-31- 45 lat,  K3-46 - 59 lat,  K4 - 60 lat i więcej  

- Mężczyzn: M1-18 -30 lat, M2-31 -45 lat, M3-46 - 59 lat, M4- 60 lat i więcej. 

4. Kategoria wiekowa Nordic Walking : (I-III miejsce)  

- Kobiet:       K1-18 - 30 lat,  K2-31 - 45 lat,   K3-46 - 59 lat,  K4- 60 lat i więcej  

- Mężczyzn: M1-18 - 30 lat, M2-31 - 45 lat, M3-46 - 59 lat, M4- 60 lat i więcej. 

We wszystkich klasyfikacjach brany jest pod uwagę czas netto oraz rok urodzenia. 

 Nagrody z pkt. 1 i 3 oraz pkt. 2 i 4 nie dublują się.  

 

10.  Nagrody 

Wszyscy uczestnicy zawodów są zwycięzcami !!!  

( nie spędzili niedzielnego przedpołudnia przed telewizorem, spędzili aktywnie czas na 

świeżym powietrzu i bawili się świetnie w gronie uśmiechniętych osób) 

1. Zawodnicy, którzy ukończą zawody otrzymają na mecie pamiątkowy medal.  

2. Zwycięzcy w poszczególnych klasyfikacjach (miejsca I-III) otrzymają statuetki .  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród.  

 

11. Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe oraz wizerunek uczestników „I Biegu i Marszu Nordic Walking na 

Powitanie Wiosny”, będą przetwarzane w celach przeprowadzenia marszu  

i biegu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania i wydania nagród oraz publikacji list 

startowych i wyników oraz wykorzystane zostaną w materiałach fotograficznych 

 i filmowych z marszu i biegu.  

2. Dane osobowe uczestników  będą wykorzystywane zgodnie  

z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

Administratorem danych osobowych jest Organizator.  

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 

12.  Postanowienia końcowe:  

1. Organizator zapewnia:  mobilną opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy. 

2. Ze względów bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, 

zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia 



bardzo trudnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych, bez możliwości 

zwrotu wpisowego.  

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.  

4. Organizator nie ubezpiecza zawodników.  

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość 

obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.  

6. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik 

rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem  

w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu 

wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

7. Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się  

z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.  

8. Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów. Uczestnicy 

są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami.  

9. Ze względu na lokalizację zawodów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa 

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

zawodów.  

 Interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

Dane kontaktowe organizatora: 

Tel. Danuta - 691 566 616, Teresa - 604 973 807, Katarzyna – 697 723 079. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


