
 

Górskie Mistrzostwa Europy w Nordic Walking 
Ustrzyki Dolne, 13-14.07.2019 

 
 
 
PATRONAT HONOROWY: 
Bartosz Romowicz - Burmistrz Ustrzyk Dolnych 
 
CEL: 
 

• wyłonienie najlepszych zawodników w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn oraz 
drużyn Górskich Mistrzostw Europy Nordic Walking, 

• propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności, 
• turystyka aktywna z kijami do Nordic Walking, integracja środowiskowa, 

przeciwdziałanie patologii społecznej i chorobom cywilizacyjnym poprzez ruch na 
świeżym powietrzu, promocja Nordic Walking- aktywności dla wszystkich, 

• aktywna promocja miasta Ustrzyki Dolne. 
 
ORGANIZATORZY: 

• Bieszczadzki Klub Nordic Walking, 
• Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych, 
• Hotelik Strwiąż Ustrzyki Dolne, 
• Ustrzycki Dom Kultury, 
• Hotel Arłamów. 

 
PARTNER 1. BIESZCZADZKIEGO RAJDU NORDIC WALKING: 

• Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking / w ramach projektu pn. Nordic Walking – na 
zdrowie! współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
 

SPONSOR GŁÓWNY: 
• Hotel Arłamów 

 
TERMIN i MIEJSCE WYDARZENIA: 

• 13-14.07.2019 r. - start i meta: ul. Rynek, Ustrzyki Dolne 
 



 

PROGRAM WYDARZENIA: 
 
12.07.2019 r. (piątek) 
-  od godz. 19:00 wydarzenia towarzyszące - Rynek w Ustrzykach Dolnych 
- biuro zawodów czynne w godz. 18:00-21:00 - Hala Sportowa ul. 29 Listopada 19a, 
Ustrzyki Dolne 

 
13.07.2019 r. (sobota) 
- biuro zawodów czynne w godz. 8:00-11:30 oraz 17:00- 20:00 - Hala Sportowa ul. 29 
Listopada 19a, Ustrzyki Dolne 
- 11:30 otwarcie zawodów, rozgrzewka 
- 12:00 start zawodów do Drużynowych Górskich Mistrzostw Europy (Rynek) – 4x 5km 
- 15:15 zakończenie zawodów (Rynek) 
 
Wydarzenia towarzyszące – 13.07.2019: 
- biuro rajdu – 30 minut przed startem w okolicy startu - Rynek – namiot PSNW) 
- 12:00 start rajdu (Rynek) 1. Bieszczadzki Rajd Nordic Walking – wspólny marsz z 
instruktorami i trenerami z Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking (bez pomiaru czasu) 
- ok.17.00 meta rajdu (Rynek) 
- 15:30-22:00 wydarzenia towarzyszące w programie między innymi: promocja Nordic 
Walking, gry, konkursy, występy artystyczne 
 
14.07.2019 r. (niedziela) 
- 8:00-10:00 rejestracja zawodników, możliwość wypożyczenia kijów-bezpłatnie, porady 
sprzętowe, wydawanie pakietów startowych, (Hala Sportowa ul. 29 Listopada 19a, Ustrzyki 
Dolne) 
- 10:00 otwarcie zawodów i wspólna rozgrzewka (Rynek) 
- 10:30 start zawodów Indywidualnych Górskich Mistrzostw Europy na dystansie 10 
km (poszczególne kategorie wiekowe startują co 1 minutę) 
- 11.00 start zawodów Indywidualnych Górskich Mistrzostw Europy na dystansie 5 km  
- 14:00 zamknięcie tras 
- 14.30 dekoracja. 
 
DYSTANSE: 

• Uczestnicy zawodów startują na dystansach 10 km i 5 km, 
• Uczestnicy rekreacyjnego rajdu idą na dystansie ok. 10 km.  

 
 
UCZESTNICTWO W ZAWODACH: 
Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy: 

• dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów. Odbieranie pakietów i numerów startowych 
odbywać się będzie osobiście na podstawie dokumentu tożsamości z datą urodzenia 
oraz zdjęciem lub na podstawie upoważnienia zamieszczonego na stronie 
www.sport.ustrzyki-dolne.pl. Należy ją wydrukować, uzupełnić i przekazać podpisaną 
przez siebie kartę osobie, która odbiera pakiet za zawodnika.  
 
 



 

Ponadto w ramach tzw. pakietu startowego, każdy z uczestników zawodów otrzyma  
 - pamiątkowy medal,  

- posiłek regeneracyjny,  
- napoje,  
- numer startowy 
- okolicznościową koszulkę  (koszulka w pakietach na zawody indywidualne) 
- Możliwe jest rozszerzenie pakietu w zależności od pozyskanych upominków 
od sponsorów zawodów 

• przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w zawodach 
lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w marszu na własną 
odpowiedzialność podpisane własnoręcznie, 

• wyrażą pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji 
Górskich Mistrzostw Europy Nordic Walking w dniach 13-14.07.2019r., 

• dokonają opłaty startowej w terminie 3 dni od dnia rejestracji na konto organizatora 
zawodów po wypełnieniu zgłoszenia elektronicznego. Opłata za udział w biegu jest 
opłatą manipulacyjną organizatora biegu na rzecz realizacji zadania. W przypadku 
rezygnacji ze startu w zawodach uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego. 
Organizatorzy zawodów nie wystawiają faktur VAT, 

• pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją 
regulaminu Górskich Mistrzostw Europy Nordic Walking, 

• każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem zawodów i zobowiązany 
jest do jego przestrzegania, 

• za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na 
stronie internetowej oraz wpłacenie opłaty startowej, 

• po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię 
i nazwisko, miejsce zamieszkania - miejscowość, rok urodzenia, przynależność 
klubowa, płeć) zostaną opublikowane na liście zgłoszeń na stronie internetowej. Do 
startu zostają dopuszczeni zawodnicy, którzy terminowo dokonali opłaty startowej i 
widnieją na liście startowej, 

• numery startowe będą wydawane w biurze zawodów po złożeniu oświadczenia o 
zdolności do zawodów. Oświadczenia dostępne są na stronie www.sport.ustrzyki-
dolne.pl w zawodach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które startują na 
dystansie 5 km. Osoby te są klasyfikowane w kategorii osób niepełnosprawnych z 
podziałem na płeć. Aby zostać sklasyfikowanym w kategorii niepełnosprawnych, 
przed rozpoczęciem zawodów należy w biurze zawodów okazać orzeczenie o 
niepełnosprawności, 

• warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest dopełnienie formalności w biurze 
zawodów zgodnie z regulaminem i pokonanie całego dystansu zgodnie z wytyczoną 
trasą, 

• w miasteczku zawodów znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, 
złego samopoczucia lub urazu, uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego 
powiadomienia obsługi zawodów, 

• ze względów na bezpieczeństwo, starty zawodników Nordic Walking następują falami. 
Uczestnicy ustawiani są w korytarzach, według kategorii wiekowych. Szczegółowy 
program minutowy zawodów zamieszczony zostanie na 3 dni przed zawodami, 

• obowiązuje zakaz używania słuchawek audio podczas trwania zawodów pod rygorem 
dyskwalifikacji, 

• w przypadku cudzoziemców wymagany jest nr paszportu. 



 

ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA, LIMITY i BIURO ZAWODÓW 
 
Zgłoszenia elektroniczne: www.kepasport.pl 
 
Zgłoszenia do rywalizacji drużynowej   

• drogą elektroniczną na adres: www.kepasport.pl w terminie:  
• 100 zł – przelew on-line - opłaty startowe drużyn do 1.07.2019, po tym terminie nie 

będzie możliwości zapisu,  nie ma możliwości opłat i zgłoszeń w dniu zawodów. 
 
Zgłoszenia do rywalizacji indywidualnej można dokonać: 

• drogą elektroniczną na adres: www.kepasport.pl w terminie:  
• do 15.05.2019 – wpisowe: 69,00 zł  (przelew on-line) 
• do 15.06.2019 – wpisowe: 79,00 zł (przelew on-line) 
• do 9.07.2019 – wpisowe: 89,00 zł  (przelew on-line) 
• w dniu zawodów – wpisowe: 120,00 zł (w dniu zawodów 14.07.2019 r.) 
 
 

Limity uczestników: 
• 5 km - 350 zawodników/zawodniczek 
• 10 km - 200 zawodników/zawodniczek 
• turystyczny rajd nordic walking – 100 uczestników 
• poszczególne limity mogą ulec zmianie (informacja - 3 dni przed terminem 
zawodów) 
 

Biuro, depozyty, szatnie, toalety i prysznice, parking:  
Hala Sportowa przy SP Nr 1 w Ustrzykach Dolnych ul. 29 Listopada 19 A. 
 
Pozostałe informacje można uzyskać u Dyrektora zawodów: Dariusz Grządziel, tel. 
728 303 969, e-mail: sport@ustrzyki-dolne.pl.  
 
Szczegółowe informacje podawane będą na stronie www.kepasport.pl 
 
TRASY 

• Start i meta: ul. Rynek, Ustrzyki Dolne. 
• Trasę stanowi pętla o długości 5 km. 
• Trasę rajdu stanowi pętla o długości ok. 10 km (trasa pagórkowata, zróżnicowana 

nawierzchnia) - celem uczestników jest zdobycie 2 z 5 szczytów „Korony 
Ustrzyckich Gór” (Mały Król i Holica). Dokładny przebieg trasy uczestnicy poznają 
na miejscu przed startem. Przebieg trasy jest uzależniony od panujących warunków 
atmosferycznych i może ulec zmianie. 

 
 
 
 
 
 

mailto:sport@ustrzyki-dolne.pl
http://www.kepasport.pl/


 

KATEGORIE WIEKOWE oraz KLASYFIKACJE 
Górskie Mistrzostwa Europy w Nordic Walking 
 
Klasyfikacja drużynowa – 13.07.2019 r. 
Klasyfikacje indywidualne – 14.07.2019 r. 

 
• 5 km - 1 okrążenie 

• K/M 18 - 29 lat  
• K/M 30 - 39 lat  
• K/M 40 - 44 lat  
• K/M 45 - 49 lat  
• K/M 50 - 54 lat  
• K/M 55 - 59 lat  
• K/M 60 - 64 lat  
• K/M 65 - 69 lat  
• K/M powyżej 69 lat  
• K/M Niepełnosprawni OPEN  

 
• 10 km – 2 okrążenia  

• K/M 18 - 29 lat  
• K/M 30 - 39 lat  
• K/M 40 - 49 lat  
• K/M 50 - 59 lat  
• K/M 60 - 69 lat  
• K/M powyżej 69 lat  
• K/M Niepełnosprawni OPEN  

 
Na trasie znajdują się sędziowie, którzy będą oceniać prawidłowość techniki i udzielać kar za 
naruszenie przepisów PSNW. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Przepisami 
Sportowej Rywalizacji w Zawodach Nordic Walking PSNW/PZLA (zał. 1 do REGULAMINU). 
Trasa będzie również monitorowana – video i fotografowana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KLASYFIKACJA i NAGRODY  
Górskie Mistrzostwa Europy w Nordic Walking 
 
Klasyfikacje Drużynowe Górskie Mistrzostwa Europy – 13.07.2019 r. 
Zespoły składają się z 4 osób, z czego 2 muszą być kobiety. Kolejność startu 
poszczególnych zawodników sztafety jest dowolna. 
Zawody drużynowe  przeprowadzone zostaną przy co najmniej 5 zgłoszonych drużynach do 
dnia 01.07.2019r. 
Pierwsze trzy drużyny nagrodzone zostaną pucharami, natomiast reprezentanci tych 
zespołów otrzymają medale. 
 

1. msc Drużyna – Puchar - Medale 
2. msc Drużyna – Puchar - Medale 
3. msc Drużyna – Puchar - Medale 

 
 
Klasyfikacje Indywidualne Górskie Mistrzostwa Europy (5 km i 10 km)  – 14.07.2019 r.   
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w w/w kategoriach wiekowych zawodnicy otrzymują 
puchary, dodatkowo na najszybszych zawodników i zawodniczek na dystansach 5 i 10 km 
zawodnicy otrzymają nagrody finansowe. 
 
Kategorie wiekowe 5 km i 10 km (kobiety i mężczyźni)  

1. msc - Puchar 
2. msc - Puchar 
3. msc - Puchar 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Klasyfikacje w rekreacyjnym 1. Bieszczadzkim Rajdzie Nordic Walking nie będą 
prowadzone, nie ma rywalizacji „na czas”, nie ma pomiaru czasu, każdy uczestnik otrzyma 
taki sam pakiet. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

• organizator zabezpiecza uczestnikom zawodów opiekę medyczną,  
• zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, 
• wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator i Sędzia Główny zawodów, 
• protesty dotyczące wyników i klasyfikacji będą przyjmowane do 15 minut po 

opuszczeniu trasy przez ostatniego zawodnika po wpłaceniu kaucji w kwocie 30,00 
euro 

• organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy w razie złej pogody, 
• zawody odbędą się bez względu na pogodę, 
• organizator przypomina, że numerki startowe należy przypiąć na klatce piersiowej lub 

brzuchu w sposób umożliwiający sędziom odczytanie numeru, 
• organizator  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za 

szkody wyrządzone przez uczestników zawodów, 
• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 


