
 

 

 

Regulamin II Grand Prix Trójmiasta 

Etap II – Sopot 

 

Nordic Walking 

 
I. Organizator:  

 The North Event Krzysztof Walczak  

o MOSiR Sopot 

o Fundacja Chodzezkijami.pl 

II. Termin:  

20.11.2016 r.  
 

III. Miejsce:  

Sopot 

Biuro zawodów – Wiata Borodziej 
 

IV. Cel imprezy:  

 popularyzacja nordic walking wśród mieszkańców Trójmiasta i okolic, 

 promocja aktywności na świeżym powietrzu, 

 promocja zdrowego stylu życia, 

 integracja zawodników. 
 

V. Biuro zawodów:  

Od godz. 9.00 do 10.30. 
 

VI. Uczestnictwo:  

a. w marszu mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu 
wytrzymałościowego, 

b. warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest weryfikacja z dowodem tożsamości i dopełnienie 
formalności w biurze zawodów zgodnie z regulaminem oraz pokonanie całego dystansu zgodnie z 
wytyczoną trasą, 

c. uczestnicy marszu na dzień imprezy, muszą mieć ukończone 16 lat, 

d. osoby, które w przeciągu 14 dni od rejestracji elektronicznej nie dokonają opłaty startowej mogą 
zostać wykreślone z listy osób zapisanych, 

e. ustala się limit zawodników: 300 osób. 

 

 



 

 

 

VII. Program minutowy:  

9:00 – otwarcie biura zawodów 

10:30 – zamknięcie biura zawodów 

10:45 – wspólna rozgrzewka 

11:10 – start nordic walking 8km 

13:00 – dekoracja i zakończenie  

 

Starty towarzyszące:  

11:00 – start biegu  przełajowego 8km 

Uwaga: Start towarzyszący ma odrębny regulamin. 

 

VIII. Kategorie wiekowe w marszu głównym:  

 kobiety 16 – 29 lat  

 kobiety 30 – 39 lat 

 kobiety 40 – 49 lat  

 kobiety 50 – 59 lat  

 kobiety 60 – 69 lat 

 kobiety 70 lat i starsze  

 mężczyźni 16 – 29 lat 

 mężczyźni 30 – 39 lat 

 mężczyźni 40 – 49 lat 

 mężczyźni 50 – 59 lat  

 mężczyźni 60 – 69 lat 

 mężczyźni 70 lat i starsi 

 

Uwaga: O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. 

 

IX. Nagrody marsz:  

a. kategorie wiekowe: puchary za trzy pierwsze miejsca, 

c. wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowy medal. 

 

X. Wpisowe:  

a. 20 zł do 4.11.2016, 

b. 30 zł od 5.11.2016 do 18.11.2016, 

c. 40 zł w dniu imprezy, 

d. osoby w wieku 70+ wpłacają 5 zł, w dniu zawodów 10zł. 

 

Uwaga: Opłaty startowe nie podlegają zwrotowi. 



 

 

 

 

XI. Zgłoszenia:  

a. on-line: http://elektronicznezapisy.pl/g/II_Grand_Prix_Trojmiasta.html 

b. w dniu imprezy, w biurze zawodów (uwaga limit: pula wolnych numerów będzie wynosiła 10% 
zapisanych uczestników, którzy do 2 dni przed imprezą dokonają opłaty startowej /lub całościowy 
limit 300 osób). 

 

XII. Pomiar czasu 

 Czas zawodników mierzony jest elektronicznie za pomocą zwrotnych chipów umieszczonych 
przy bucie zawodnika. 

 Czas zawodników mierzony jest brutto, co oznacza, że start każdej kategorii wiekowej liczony 
jest oddzielnie. Przy małej liczbie osób dopuszcza się łączenie kategorii podczas startu. 

 Rejestrowany jest czas każdego zawodnika kończącego swój dystans, tam gdzie to możliwe 
rejestrowane są również międzyczasy. 
 

XIII. Numery startowe 

 Każdy zawodnik zobowiązany jest do przypięcia w widoczny sposób numeru startowego na 
piersi, bądź brzuchu. 

 Zawodnicy chowający numery startowe pod odzieżą mogą spodziewać się kar minutowych. 

 Noszony numer startowy musi odpowiadać numerowi chipa elektronicznego. 
 

 XIV. Trasa 

 Trasa poprowadzona jest po miękkim i twardym podłożu, które nie zagraża bezpieczeństwu 
zawodników. 

 Trasa jest wyraźnie oznakowana, aby ułatwić poruszanie się po niej. 

 Na trasie, zależnie od warunków atmosferycznych, znajdują się punkty odświeżania z wodą 
niegazowaną podawaną do rąk zawodników.  

 Długość trasy liczona jest po najkrótszej linii jaką może pokonać zawodnik. 

 Dopuszcza się możliwość niedużego błędu w pomiarze. 

 Start i meta oznaczone są bramami/bramą startową. 

 W okolicach startu i mety muszą znajdują się punkty z wodą. 
 

XV. Wyniki 

 Organizator zobowiązany jest do wywieszenia nieoficjalnych wyników w widocznym miejscu 
najszybciej jak to możliwe. 

 Nieoficjalne wyniki obowiązują zawsze z zastrzeżeniem protestu. 

 Oficjalne wyniki zostaną wywieszone przed dekoracją oraz ogłaszane podczas samej dekoracji 
zwycięzców i dostępne są tego samego dnia na stronie internetowej Organizatora. 

 Oficjalne wyniki są nieodwołalne. 

 Wyniki w formie elektronicznej dostępne będą na stronie www.gp3miasta.pl  

 Wszelkie błędy zawodnika spowodowane niepoprawnym wypełnieniem formularza 
zgłaszającego, zawodnik może zgłaszać do 24h od umieszczenia wyników na stronie. 

  

http://elektronicznezapisy.pl/g/II_Grand_Prix_Trojmiasta.html
http://www.gp3miasta.pl/


 

 

 

 

XVI.   Bezpieczeństwo 

 Nad bezpieczeństwem zawodników czuwa służba medyczna i wykwalifikowana służba 
techniczna. 

 Organizator zapewnia bezpieczeństwo na trasie i zamknięcie ruchu kołowego na odcinku 
zawodów. 

 Na polecenie służb medycznych zawodnik musi niezwłocznie zejść z trasy. 
 
 

XVII. Punktacja w cyklu Grand Prix 
Punkty zdobywa się według klucza: 

 1 miejsce 20 punktów, 

 2 miejsce 18 punktów, 

 3 miejsce 16 punktów, 

 4 miejsce 14 punktów, 

 5 miejsce 13 punktów, 

 6 miejsce 12 punktów, 
. 
. 

 16 miejsce 2 punkty, 

 od 17 miejsca wzwyż wszyscy otrzymują po 1 punkcie. 

Klasyfikacja generalna: 
a. Wygrywają trzej najlepsi oraz trzy najlepsze zawodniczki kategorii OPEN, którzy zdobędą 
największą ilość punktów w cyklu, w przypadku takiej samej ilości punktów decyduje ostatni start. 
b. By zostać sklasyfikowanym w podsumowaniu końcowym należy wziąć udział w jednej imprezie. 
 

XVIII. Nagrody w klasyfikacji generalnej Grand Prix 

Statuetki i bony na sprzęt sportowy. 

 

XIX. Przepisy marszu nordic walking 
Obowiązują zasady prawidłowego chodu zawarte w przepisach sędziowskich Fundacji 
Chodzezkijami.pl dostępnych na stronie: http://www.gp3miasta.pl/p/regulamin.html 

XX. Postanowienia końcowe:  

a. zawody odbędą się bez względu na pogodę, 

b. na każdego zawodnika kończącego bieg będzie czekać poczęstunek, 

c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 
wyrządzone przez uczestników, 

d. przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego 
oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych 
na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a 
także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do 

http://www.gp3miasta.pl/p/regulamin.html


 

 

wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres 
Organizatora, 

e. uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie  swojego  wizerunku przez organizatora do celów 
marketingowych zgodnie  z  art.  81  ust.  1  ustawy  z  dnia  4  lutego 1994 roku o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), 

f. w depozycie nie można pozostawiać rzeczy wartościowych, 

g. organizator nie wykupuje ubezpieczenia NNW, zawodnicy muszą je posiadać we własnym zakresie, 

h. zawodnik, który odebrał numer startowy zgadza się na powyżej przedstawiony regulamin, 

i. ostateczna klasyfikacja opublikowana zostanie po akceptacji przez sędziego głównego, 

j. ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

Kontakt: 

t. 881-048-884 – poniedziałek-piątek 9:00-16:00 

e. biuro@gp3miasta.pl 

 


