
ENGLISH VERSION: 
 

NORDIC WALKING WORLD CUP 
ŠTRBSKÉ PLESO, SLOVAKIA 2022 

 
Regulations 

1. Organizers:   
World Original Nordic Walking Federation (ONWF) 
Sport club Štrba (ŠK ŠTRBA) 
 
2. Patronage of honour:   
Creator of Nordic Walking - Marco Kantaneva (ONWF)   
Štrba City 
 
 
3. Objective of the event:   
- promotion of healthy lifestyle and active leisure popularization of family-oriented and 
intergenerational physical activity such as Nordic Walking   
- promotion of the most attractive places in Slovakia, where the events will take place 
- pro-health education through standard and innovative forms integration of people of all 
ages   
- integration with disabled people   
- identification of the best competitors and clubs  
 
4. Date, place and route:  
- The event will take place from September 16th to September 17th 2022 (Friday/Saturday) 
in Štrbské Pleso, High Tatras. Start/Finish: Ski Stadium Štrbské Pleso google maps: 
https://www.google.com/maps/@49.1279649,20.0582135,17z 
- Distance 5,10,21 kilometers. Starts will be given in the minute program  
- Limit of participants taking part in the competition is: 999 Limits are subject to change  
 
5. General provisions:  
 
PARTICIPATION:  
Competitors who:   
- Verify at the Race Office. Packets and starting numbers will be collected personally on the 
basis of an identity document with date of birth and photograph or on the basis of an 
authorization posted on the website https://www.nordicwalkingworldcup.com/cities-
list,2022/strba-slovakia-world-cup-2022. The card must be printed, completed and signed by 
the participant and handed over to the person who will collect the package for him/her.   
- They will present a medical certificate stating that they are fit to take part in the competition 
or make a statement agreeing to participate in the march at their own responsibility, signed 
by themselves.   
- Give written consent for their personal data to be processed for the purpose of organizing 
the Nordic Walking World Cup on 16-17.09.2022.   
- They will pay the participation fee within 3 days from the day of registration to the account 
of the organizer of the competition after completing the electronic application. The fee for 
participation in the competition is a handling fee for the organizer to complete the task. In 
case of resignation from the competition, the participant is not entitled to a refund of the entry 
fee.  
- Persons under 18 years of age (who on the day of the competition i.e. 19.09.2022 
have not reached the age of majority) are required to have written permission to 



participate from their parents or legal guardians, with their signature and PESEL 
number. In the case of foreigners passport number is required.  
- Receipt of starting number by a competitor will be tantamount to acceptance of the World 
Cup regulations.   
- Every competitor is obliged to become familiar with the World Cup regulations and is 
obliged to obey them.   
- The application is considered to be the correct completion of the application form on the 
website and payment of the entry fee.   
- After the registration and payment of the entry fee, the competitor's data (name and 
surname, place of residence - city, year of birth, club affiliation, sex) will be published on the 
entry list on the website. Only competitors who have paid the entry fee on time and are on 
the entry list will be allowed to take part.   
- Starting numbers will be issued in the competition office after submitting the declaration of 
fitness for the competition. The statements are available at 
https://www.nordicwalkingworldcup.com/cities-list,2022/strba-slovakia-world-cup-2022 
- Disabled persons may participate in the competition at the distance of 5 km. These people 
are classified in the category of disabled people according to gender, type of disability, 
without age division. People with disabilities participating at longer distances are classified 
with people without disabilities according to their age category. In order to be classified in the 
disabled category, a disability certificate must be presented in the competition office before 
the start of the competition.   
 
 
- In order to be classified, a competitor must fulfil formalities in the competition office 
according to the regulations and complete the entire distance in accordance to the marked 
route.   
- Participants can only take part in one walk according to the declared distance,   
- Participants of the 10k race must be at least 16 years old on the day of the event, younger 
people are allowed in the 5k race,   
- There will be a medical aid station in the competition area. In case of injury, bad mood or 
trauma, the participant is obliged to inform immediately the competition staff,   
- For safety reasons, Nordic Walking competitors start in waves.  
- Participants are lined up in corridors according to age categories. Starts take place in 
groups of 3-4 people. Men start first, then after 5 minutes women start. 
- It is forbidden to use audio headphones during the race under pain of disqualification,  
- Crossing the finish line must follow the rules of Nordic Walking. For example, jumping over 
or raising arms when crossing the finish line is not permitted 
 
Registration and fees:   
- Applications for the competition will be accepted ONLY electronically at: 
https://www.nordicwalkingworldcup.com/cities-list,2022/strba-slovakia-world-cup-2022 
- Participation in the competition is paid o The entry fee for the Nordic Walking World Cup is 
respectively:  
1- 100 participants: adults 17 euros, disabled people: 10 euros, children: 5 euros 
101 - 200 participants: adults: 22 euros, disabled persons: 15 euro, children: 10 euro 
201 - 600 participants: adults: 27 euros, people with disabilities: 20 euros, children: 15 euros    
601 - 999 participants: adults 32 euros, disabled persons: 25 euros, children: 20 euro    
 
 
- There is no age limit for the 5 km race - each participant covers the designated distance 
independently (without the assistance of a guardian)   
- For the 10 km race the participant must be at least 16 years old   
- For the 21 km race distance, participants must be at least 18 years old   
 



- Registration shall be conducted via https://www.nordicwalkingworldcup.com/cities-
list,2022/strba-slovakia-world-cup-2022 until 11th September 2022 until 22:00. In case the 
limit is not reached, there is a possibility to register directly in the competition office during its 
working hours.   
- Fees are collected via the Przelewy24 system, the payment form is displayed after the 
registration on-line.   
- It is possible to transfer the entry fee to another competitor until 11th September 2022. It is 
not possible to change the distance (transfer can take place only on the same distance).   
- RESIGNATION FROM THE COMPETITION can be submitted until 31st August 2022 to 
nw@strba.sk 
- TRANSFER OF THE STARTING PACKAGE MUST BE NOTIFIED by 11th September at 
the address: nw@strba.sk 
 
ROUTE:   
- Only competitors are allowed on the route. It is forbidden for people from the support to 
enter the route. 
- There will be judges on the route who will be assessing NW walking technique, 
- There will be minimum 2 refreshment points with water on the route. 
- The route will be marked with special markers and warning tape.   
- A map of the route will be available in the competition office and on the website.   
- The length of the route is counted along the shortest line a competitor can cover.   
- There are signs along the route with information about the kilometers covered. This is an 
indicative sign and may differ from the actual distance covered.  
 
REFRESHMENT AND NUTRITION POINTS: 
- Water and other appropriate food should be available at the start and finish line during all 
competitions. 
- Refreshment and nutrition points will be organised at distances of no more than 2km. In 
addition, if weather conditions warrant, additional refreshment points with drinking water will 
be placed. 
- Food, which can be provided by the competitor, should be placed at the points indicated by 
the organizer. It should be arranged so that it is easily accessible or can be handed by 
authorized persons to the competitors. 
- Refreshment and nutrition points are included in the nutrition zone. It includes a stretch of 
50m before and 50m after the point where drink or food is taken. The zone will be marked 
with horizontal lines. In this zone, the Nordic Walking technique is not assessed and the 
competitor can safely unfasten the poles 
 
MINUTE PROGRAM OF THE COMPETITION:   
- The minute program is subject to change. Detailed information will be published on the 
following websites: https://www.nordicwalkingworldcup.com/cities-list,2022/strba-slovakia-
world-cup-2022, and in the competition office on the competition day.   
- The competition office will be marked and open according to the schedule given in the 
programme of the event. After closing the competition office it will not be possible to sign up 
for the competition or collect the participation package. 
 
TIME MEASUREMENT:   
- competitors' time will be measured electronically with the use of electronic chips.   
- the net time is binding.  
 
PARTICIPATION PACKAGE:   
Each participant will receive 
- commemorative finisher's medal ,  
- regeneration meal,  
- water,  



- two starting numbers 
 
 
Work of the judges (Nordic Walking):   
- There will be judges on the route who will evaluate the Nordic Walking technique,   
- Incorrect walking technique will be punished in accordance with "Appendix 1 - Nordic 
Walking Judging Regulations", which constitutes an integral part of these regulations,   
- Incorrect technique will be rewarded in accordance with "Appendix 1 - Nordic Walking 
Judging Regulations", which constitutes an integral part of these regulations,   
- There will be cameras on the race route to help clarify any doubts.   
- judges, by analyzing video recordings after the competition, have the right to disqualify a 
competitor and deprive him/her of the title in case of a gross violation of the rules of fair play 
(e.g. running up or shortening the route in places where there are no judges)   
- the final results list will be published after acceptance by the main judge,  
 
STARTING NUMBERS:   
- each competitor is required to pin the start number on the chest or abdomen, and on the 
back on the back   
- Competitors are required not to cover the starting number. In case of covering the start 
number the referee has the right to stop the participant in order to ask him to put the sign on 
correctly.   
- starting number must correspond to the number of the electronic chip.  
 
WALKING IN FOREST AREAS:   
- on the whole route of the competition you have to obey the rules of nature protection and 
the rules defined in the Act on Forests, in particular: littering the area (e.g. dumping nutrient 
packs, bottles, cups - all garbage should be left at the nutrition points); walking off the 
competition route; disturbing the silence  
 
6. distance of the race:   
Nordic Walking 5 km   
Nordic Walking 10 km   
Nordic Walking 21 km  
 
7. The way of competition:  
 
16 th September 2022  
- official opening of the event, with raising of flags of countries participating in the competition  
 
17th September 2022 
- individualcompetition of the World Cup 5 km for allagecategories 
- individual 10 km World Cup competition for allagecategories 
- individual 21 km World Cup for allagecategories 
 
 
8. final classification  
 
5 km distance Nordic Walking  
General classification of women and men  
Age categories  
- F/M 1 contestants born in 2010 and younger  
- F/M 13 contestants born between 2007 and 2009  
- F/M 16 athletes born between 1993 - 2006,  
- F/M 30 riders born between 1983 - 1992,  
- F/M 40 riders born between 1973 - 1982,  



- F/M 50 athletes born 1963 - 1972,  
- F/M 60 riders born between 1953 - 1962,  
- F/M 70 athletes born between 1948 - 1952  
- F/M 75 athletes born 1947 and older 
 
disabled people  
Category I - includes people with locomotive disabilities (symbol 05-R) and neurological 
diseases (symbol 10-N).  
Category II - includes blind people. The start in this category takes place in a special harness 
with a guide. All competitors, except for visually impaired people, start in darkened 
glasses/googles.  
Category III - includes visually impaired persons. Competitors in this category may start in 
specialized suspenders with a guide.  
Category IV - includes people with other causes of disability, so symbols:  
01-U (mental retardation);  
02-P (mental illness);  
03-L (voice, speech and hearing impairments); 
06-E (epilepsy);  
07-S (respiratory and circulatory diseases);  
08-T (diseases of the digestive system);  
09-M (diseases of the genitourinary system);  
11-I ( other, including: endocrine, metabolic, enzymatic, infectious and zoonotic);  
12-C (holistic developmental disorders);  
 
DISTANCE 10 km Nordic Walking  
General classification of women and men  
Age categories  
- F/M 1 - contestants born between 1983 - 2006  
- F/M 40 - contestants born between 1973 - 1982,  
- F/M 50 - athletes born between 1963 - 1972,  
- F/M 60 - athletes born between 1953 - 1962  
- F/M 70 contestants born 1952 and older  
 
DISTANCE 21 km Nordic Walking  
General classification of men and women  
Age categories  
- F/M 1 - contestants born between 1983 - 2004  
- F/M 40 - contestants born between 1973 - 1982,  
- F/M 50 - athletes born between 1963 - 1972,  
- F/M 60 - participants born in 1962 and older  
 
MEDALS AND PRIZES 
- Announcement of results, prizegiving and collectingawardsshall be in accordance with the 
competition program. 
- Allcompetitorswhofinish the competition in the statutorytime, receivemedals. 
- The winners of open places I - III in each competition at distances of 5 and 10 km as well as 
half-marathon will receive a title of the winner of the NordicWalking World Cup Stage 2022 
confirmed with a diploma, a cup for I, II or III place respectively and a main prize awarded by 
a strategic partner or its representative 
- winners of Green Cards atdistances of 5 and 10 km and half-marathonreceive a cup and a 
diploma of the besttechnique of NordicWalking and the mainprizeawarded by a strategic 
partner oritsrepresentative 
- Then, winners of places I to III (does not apply to competitorsawarded in the open) in 
relevantagecategoriesreceivestatuettes for participation in the NW 2022 World Cup and 



places in theiragecategories, and prizesawarded by the sponsor of the event 
oritsrepresentative 
- During the World Cup competition, 3 families in the line-upreferred to 
belowwhichhaveachieved the best results shall be awarded cups and prezes awarded by 
the strategic partner or its representative 
 
 
TEAM Competitions 
- The competition takes place over a distance of 5 km, 10 km and 21 km  
in the maximum number 3 persons competing at the distance of 5km; 2 persons at the 
distance of 10km and 1 person competing at the distance of 21km  
- a player once registered to a given team cannot change his club 
- Entries of team members will be automatically taken from the results list, according to the 
best times in age categories  
- The first person scores the maximum number of points, i.e. „how many people are 
classified on a given distance ", the last person on a given distance score 1 point for the 
team  
- team registration form is submitted on the day of the competition, in the race office 
 
Example: 
200 people start at 5 km 
1st place: 200 points 
2nd place: 199 points 
3rd place : 198 points 
.... 
laste place: 1 point 
 
 
9. Final provisions:   
- No editing/changing will be allowed after 48h of the results being published online 
- IMPORTANT: After one week from the publication of all the results of the event on the 
Internet - there is no possibility to edit / change.   
- The competition will take place regardless of weather conditions,   
- There is a possibility to rent nordic walking poles in the Competition Office. The number of 
nordic walking poles is limited - it is first come first served. Refundable deposit for rental is 
100zł. The poles will be rented upon presenting a photo ID. In case of any damage to the 
poles the deposit will be forfeited,   
- The Organizer is not responsible for any items lost during the event and any damage 
caused by participants,   
- By submitting a correctly completed and signed application form to the Organizer, the 
participant agrees to the use of his/her personal data for the purpose of sending information 
to the participant about future events, commercial products, as well as for internal 
administrative and analytical needs, in accordance with the Personal Data Protection Act of 
29 August 1997, Journal of Laws No. 33, item 883. The participant has the right to withdraw 
such consent and may do so at any time by sending correspondence to the Organizer's 
address,   
- The deposit can be collected only on the basis of the starting number. In case of losing a 
starting number by a competitor, the organizer is released from responsibility for giving the 
deposit to another person. Valuables cannot be left in the deposit,   
- Participants are required to have personal accident insurance,   
- Organizer has liability insurance on general terms.   
- A competitor who has collected an entry number declares that he or she is familiar with 
these regulations and accepts them in their entirety,   



- Complaints against the results of the races can be lodged within 30 minutes after their 
official publication. In order to lodge a protest the participant is required to pay 50 EUR which 
will be refunded in case of positive consideration of the claim.  
- The appeal committee consists of 4 people - the main referee and three representatives of 
the organizer  
- During the event, consumption of alcohol, narcotics, drugs, doping substances and smoking 
of tobacco products (including "e-cigarettes") is strictly prohibited,   
- The final interpretation of the rules belongs to the organizers.  
- An integral part of the regulations is the Judging Regulations, which will be available one 
month before the competition on the organizer's website 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WERSJA POLSKA: 

 

PUCHAR ŚWIATA W NORDIC WALKING 

ŠTRBSKÉ PLESO, SŁOWACJA 2022 

 

Regulamin 

 

1. Organizatorzy:   

Światowa Federacja Nordic Walking (ONWF) 

Klub Sportowy Štrba (ŠK ŠTRBA) 

 

2. Patronat honorowy:   

Twórca Nordic Walking - Marco Kantaneva (ONWF)   

Miasto Szczyrba 

OOCR Wysokie Tatry (OOCRVT) 

 

3. Cel imprezy:   

- promocja zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku popularyzacja rodzinnej i 
międzypokoleniowej aktywności fizycznej, jaką jest Nordic Walking   

- promocja najatrakcyjniejszych miejsc na Słowacji, w których odbędą się imprezy 

- edukacja prozdrowotna poprzez standardowe i innowacyjne formy integracja osób w 
każdym wieku   

- integracja z osobami niepełnosprawnymi   

- wyłonienie najlepszych zawodników, rodzin i klubów 

 

4. Data, miejsce i trasa:  



- Impreza odbędzie się w dniach 16 - 17 września 2022 roku (piątek/sobota) w Szczyrbskim 
Jeziorze (Štrbské Pleso), Tatry Wysokie. Start/meta: Stadion narciarski Szczyrbskie Pleso 
google maps: https://www.google.com/maps/@49.1279649,20.0582135,17z 

- Dystans 5,10,21 km. Starty będą podawane w programie minutowym.  

- Limit uczestników biorących udział w zawodach wynosi: 999 Limity mogą ulec zmianie.  

 

5. Postanowienia ogólne:  

 

UCZESTNICTWO:  

Zawodnicy, którzy:   

- Zweryfikują się w Biurze Zawodów. Pakiety i numery startowe będą odbierane osobiście na 
podstawie dokumentu tożsamości z datą urodzenia i zdjęciem lub na podstawie 
upoważnienia zamieszczonego na stronie internetowej 
https://www.nordicwalkingworldcup.com/cities-list,2022/strba-slovakia-world-cup-2022.  
Karta musi zostać wydrukowana, wypełniona i podpisana przez uczestnika oraz przekazana 
osobie, która odbierze za niego pakiet.   

- 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 swoich danych osobowych w celu organizacji 
Pucharu Świata w Nordic Walking w dniach 16-17.09.2022 r.  

- Opłatę za udział w zawodach uiszczają w ciągu 3 dni od dnia rejestracji na konto 
organizatora zawodów po wypełnieniu zgłoszenia elektronicznego. Opłata za udział w 
konkursie jest opłatą manipulacyjną dla organizatora w celu realizacji zadania. W przypadku 
rezygnacji z udziału w konkursie, uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty startowej.  

- Osoby poniżej 18 roku życia (które w dniu zawodów tj. 19.09.2022 r. nie osiągnęły 
pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody na udział w zawodach 
od rodziców lub opiekunów prawnych, z ich podpisem i numerem PESEL. W 
przypadku obcokrajowców wymagany jest numer paszportu.  

- Odbiór numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczny z akceptacją regulaminu 
Pucharu Świata.   

- Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Pucharu Świata i 
zobowiązany jest do jego przestrzegania.   

- Za zgłoszenie uważa się prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie 
internetowej oraz uiszczenie opłaty startowej.   

- Po dokonaniu rejestracji i uiszczeniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko, 
miejsce zamieszkania - miasto, rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć) zostaną 



opublikowane na liście startowej na stronie internetowej. Tylko zawodnicy, którzy terminowo 
uiścili opłatę startową i znajdują się na liście startowej, zostaną dopuszczeni do startu.   

- Numery startowe będą wydawane w biurze zawodów po złożeniu oświadczenia o zdolności 
do udziału w zawodach. Oświadczenia dostępne są na stronie 
https://www.nordicwalkingworldcup.com/cities-list,2022/strba-slovakia-world-cup-2022. 

- W zawodach na dystansie 5 km mogą brać udział osoby niepełnosprawne. Osoby te 
klasyfikowane są w kategorii osób niepełnosprawnych według płci, rodzaju 
niepełnosprawności, bez podziału na wiek. Osoby niepełnosprawne startujące na dłuższych 
dystansach klasyfikowane są z osobami pełnosprawnymi według kategorii wiekowej. 
Warunkiem sklasyfikowania w kategorii osób niepełnosprawnych jest okazanie w biurze 
zawodów przed rozpoczęciem zawodów orzeczenia o niepełnosprawności.  

- Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest dopełnienie formalności w biurze zawodów 
zgodnie z regulaminem oraz pokonanie całego dystansu zgodnie z wyznaczoną trasą.   

- Uczestnicy mogą wziąć udział tylko w jednym marszu zgodnie z zadeklarowanym 
dystansem,   

- Uczestnicy biegu na 10 km muszą mieć w dniu imprezy ukończone 16 lat, w biegu na 5 km 
dopuszcza się osoby młodsze,   

- Na terenie zawodów będzie znajdował się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, 
złego samopoczucia lub urazu uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego 
poinformowania obsługi zawodów,   

- Ze względów bezpieczeństwa zawodnicy Nordic Walking startują w falach.  

- Uczestnicy ustawiają się w korytarzach zgodnie z kategoriami wiekowymi. Starty odbywają 
się w grupach 3-4 osobowych. Najpierw startują mężczyźni, a po 5 minutach kobiety. 

- Zabrania się używania słuchawek audio podczas biegu pod rygorem dyskwalifikacji,  

- Przekraczanie linii mety musi odbywać się zgodnie z zasadami Nordic Walking. 
Niedopuszczalne jest np. przeskakiwanie przez linię mety lub podnoszenie rąk do góry 
podczas przekraczania linii mety. 

 

Rejestracja i opłaty:   

- Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane WYŁĄCZNIE elektronicznie na stronie: 
https://www.nordicwalkingworldcup.com/cities-list,2022/strba-slovakia-world-cup-2022 

- Udział w zawodach jest płatny.  
Opłata startowa na Puchar Świata w Nordic Walking wynosi odpowiednio:  

1- 100 uczestników: dorośli 15 euro, osoby niepełnosprawne: 10 euro, dzieci: 5 euro 

101 - 200 uczestników: dorośli: 20 euro, osoby niepełnosprawne: 15 euro, dzieci: 10 euro 

201 - 600 uczestników: dorośli: 25 euro, osoby niepełnosprawne: 20 euro, dzieci: 15 euro    



601 - 999 uczestników: dorośli: 30 euro, osoby niepełnosprawne: 25 euro, dzieci: 20 euro    

  

- W biegu na 5 km nie ma limitu wieku - każdy uczestnik pokonuje wyznaczony dystans 
samodzielnie (bez pomocy opiekuna)   

- W przypadku biegu na 10 km uczestnik musi mieć ukończone 16 lat   

- W przypadku wyścigu na 21 km uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.  

 

- Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony 
https://www.nordicwalkingworldcup.com/cities-list,2022/strba-slovakia-world-cup-2022 do 11 
września 2022 r. do godz. 22:00. W przypadku niewykorzystania limitu istnieje możliwość 
rejestracji bezpośrednio w biurze zawodów w godzinach jego pracy.   

- Opłaty pobierane są za pośrednictwem systemu Przelewy24, formularz płatności 
wyświetlany jest po dokonaniu rejestracji on-line.   

- Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika do 11 września 
2022 roku. Nie ma możliwości zmiany dystansu (przeniesienie może nastąpić tylko na ten 
sam dystans).   

- REZYGNACJA Z ZAWODÓW może być zgłoszona do 31 sierpnia 2022 r. na adres 
nw@strba.sk. 

- PRZEKAZANIE PAKIETU STARTOWEGO MUSI BYĆ ZGŁOSZONE do 11 września na 
adres: nw@strba.sk 

 

TRASA:   

- Na trasie mogą przebywać wyłącznie zawodnicy. Zabrania się wstępu na trasę osobom z 
obsługi. 

- Na trasie będą znajdować się sędziowie, którzy będą oceniać technikę chodzenia NW, 

- Na trasie będą znajdować się minimum 2 punkty odświeżania z wodą. 

- Trasa będzie oznaczona specjalnymi znacznikami i taśmą ostrzegawczą.   

- Mapa trasy będzie dostępna w biurze zawodów oraz na stronie internetowej.   

- Długość trasy liczona jest po najkrótszej linii, jaką zawodnik jest w stanie pokonać.   

- Na trasie znajdują się znaki z informacją o przebytych kilometrach. Jest to znak 
orientacyjny i może różnić się od faktycznie pokonanego dystansu.  

 

PUNKTY ODŚWIEŻANIA I ODŻYWIANIA: 



- Podczas wszystkich zawodów na starcie i mecie powinna być dostępna woda i inne 
odpowiednie produkty żywnościowe. 

- Punkty odświeżania i odżywiania zostaną zorganizowane na dystansach nie dłuższych niż 
2 km. Ponadto, jeśli warunki pogodowe na to pozwolą, zostaną rozmieszczone dodatkowe 
punkty odświeżania z wodą pitną. 

- Żywność, którą może dostarczyć zawodnik, powinna być umieszczona w punktach 
wskazanych przez organizatora. Powinien być tak rozmieszczony, aby był łatwo dostępny 
lub mógł być przekazany zawodnikom przez osoby upoważnione. 

- Punkty odświeżania i odżywiania znajdują się w strefie odżywiania. Obejmuje ona odcinek 
50 m przed i 50 m za punktem, w którym pobierany jest napój lub jedzenie. Strefa ta będzie 
oznaczona poziomymi liniami. W tej strefie technika Nordic Walking nie jest oceniana, a 
zawodnik może bezpiecznie odpiąć kijki. 

 

PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW:   

- Program minutowy może ulec zmianie. Szczegółowe informacje będą publikowane na 
stronach internetowych: https://www.nordicwalkingworldcup.com/cities-list,2022/strba-
slovakia-world-cup-2022, oraz w biurze zawodów w dniu zawodów.   

- Biuro zawodów będzie oznakowane i czynne zgodnie z harmonogramem podanym w 
programie zawodów. Po zamknięciu biura zawodów nie będzie można zapisać się na 
zawody ani odebrać pakietu startowego. 

 

POMIAR CZASU:   

- czas zawodników będzie mierzony elektronicznie za pomocą chipów elektronicznych.   

- Wiążący jest czas netto.  

 

PAKIET STARTOWY:   

Każdy uczestnik otrzyma 

- pamiątkowy medal zwycięzcy ,  

- posiłek regeneracyjny,  

- wodę,  

- dwa numery startowe 

- pamiątkową koszulkę. 

 



Praca sędziów (Nordic Walking):   

- Na trasie będą znajdować się sędziowie, którzy będą oceniać technikę Nordic Walking,   

- Nieprawidłowa technika marszu będzie karana zgodnie z "Załącznikiem nr 1 - Regulamin 
sędziowania Nordic Walking", który stanowi integralną część niniejszego regulaminu,   

- Nieprawidłowa technika będzie nagradzana zgodnie z "Załącznikiem nr 1 - Regulamin 
sędziowania Nordic Walking", który stanowi integralną część niniejszego regulaminu,   

- Na trasie wyścigu będą znajdowały się kamery, które pomogą wyjaśnić wszelkie 
wątpliwości.   

- sędziowie, analizując zapisy wideo po zawodach, mają prawo zdyskwalifikować zawodnika 
i pozbawić go tytułu w przypadku rażącego naruszenia zasad fair play (np. podbieganie lub 
skracanie trasy w miejscach, gdzie nie ma sędziów)   

- ostateczna lista wyników zostanie opublikowana po zaakceptowaniu przez sędziego 
głównego,  

 

NUMERY STARTOWE:   

- każdy zawodnik zobowiązany jest do przypięcia numeru startowego na klatce piersiowej lub 
brzuchu, oraz z tyłu na plecach   

- Zawodnicy zobowiązani są do nie zakrywania numeru startowego. W przypadku zakrycia 
numeru startowego sędzia ma prawo zatrzymać zawodnika w celu poproszenia go o 
prawidłowe przypięcie oznaczenia.   

- Numer startowy musi być zgodny z numerem elektronicznego chipa.  

 

PORUSZANIE SIĘ PO TERENACH LEŚNYCH:   

- na całej trasie zawodów należy przestrzegać zasad ochrony przyrody oraz zasad 
określonych w ustawie o lasach, a w szczególności: zaśmiecania terenu (np. wyrzucanie 
opakowań po odżywkach, butelek, kubków - wszystkie śmieci należy zostawiać przy 
punktach odżywczych); schodzenia z trasy zawodów; zakłócania ciszy  

 

6. dystans biegu:   

Nordic Walking 5 km   

Nordic Walking 10 km   

Nordic Walking 21 km  

 



 

 

 

7. Termin zawodów:  

 

16 września 2022 r.  

- oficjalne otwarcie imprezy z podniesieniem flag państw uczestniczących w zawodach  

 

17 września 2022 r. 

- zawody indywidualne Pucharu Świata na 5 km dla wszystkich kategorii wagowych 

- zawody indywidualne Pucharu Świata na 10 km dla wszystkich kategorii wagowych 

- indywidualny Puchar Świata na 21 km dla wszystkich kategorii wiekowych 

 

8. klasyfikacja końcowa  

 

Nordic Walking na dystansie 5 km  

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn  

Kategorie wiekowe:  

- K/M 1 zawodnicy urodzeni w 2010 r. i młodsi  

- K/M 13 zawodnicy urodzeni między 2007 a 2009 r.  

- K/M 16 zawodnicy urodzeni w latach 1993 - 2006,  

- K/M 30 zawodnicy urodzeni między 1983 - 1992 r,  

- K/M 40 zawodnicy urodzeni między 1973 - 1982 r,  

- K/M 50 zawodników urodzonych w latach 1963 - 1972,  

- K/M 60 zawodników urodzonych w latach 1953 - 1962,  

- K/M 70 zawodnicy urodzeni w latach 1948 - 1952  

- K/M 75 zawodnicy urodzeni w roku 1947 i starsi 

 

osoby niepełnosprawne:  



Kategoria I - obejmuje osoby z dysfunkcją narządu ruchu (symbol 05-R) i chorobami 
neurologicznymi (symbol 10-N).  

Kategoria II - obejmuje osoby niewidome. Start w tej kategorii odbywa się w specjalnej 
uprzęży z przewodnikiem. Wszyscy zawodnicy, z wyjątkiem osób niedowidzących, startują w 
przyciemnianych okularach/goglach.  

Kategoria III - obejmuje osoby niedowidzące. Zawodnicy w tej kategorii mogą startować w 
specjalistycznych szelkach z przewodnikiem.  

Kategoria IV - obejmuje osoby z innymi przyczynami niepełnosprawności, a więc symbolami:  

01-U (upośledzenie umysłowe);  

02-P (choroba psychiczna);  

03-L (upośledzenie głosu, mowy i słuchu); 

06-E (epilepsja);  

07-S (choroby układu oddechowego i krążenia);  

08-T (choroby układu trawiennego);  

09-M (choroby układu moczowo-płciowego);  

11-I (inne, w tym: endokrynologiczne, metaboliczne, enzymatyczne, zakaźne i odzwierzęce);  

12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe);  

 

DYSTANS 10 km Nordic Walking  

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn  

Kategorie wiekowe  

- K/M 1 - zawodnicy urodzeni w latach 1983 - 2006  

- K/M 40 - zawodnicy urodzeni w latach 1973 - 1982,  

- K/M 50 - zawodnicy urodzeni w latach 1963 - 1972,  

- K/M 60 - zawodnicy urodzeni w latach 1953 - 1962  

- K/M 70 - zawodnicy urodzeni w 1952 r. i starsi  

 

DYSTANS 21 km Nordic Walking  

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn  

Kategorie wiekowe  



- K/M 1 - zawodnicy urodzeni w latach 1983 - 2004  

- K/M 40 - zawodnicy urodzeni w latach 1973 - 1982,  

- K/M 50 - zawodnicy urodzeni w latach 1963 - 1972,  

- K/M 60 - zawodnicy urodzeni w latach 1962 i starsi  

 

MEDALE I NAGRODY 

- Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i odbiór nagród będą zgodne z programem 
zawodów. 

programem zawodów. 

- Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą zawody w regulaminowym czasie, otrzymują medale. 

- Zdobywcy miejsc open I - III w każdej konkurencji na dystansach 5 i 10 km oraz 

półmaratonu otrzymają tytuł zwycięzcy Pucharu Świata w Nordic Walking Etap 2022 

potwierdzony dyplomem, puchar za odpowiednio I, II lub III miejsce oraz nagrodę główną 
przyznawaną przez partnera strategicznego lub jego przedstawiciela 

- zwycięzcy Zielonych Kart na dystansach 5 i 10 km oraz półmaratonu otrzymają puchar oraz 

dyplom za najlepszą technikę NordicWalking oraz nagrodę główną przyznawaną przez 
partnera strategicznego lub jego przedstawiciela. 

- Następnie zdobywcy miejsc od I do III (nie dotyczy zawodników nagrodzonych w open) w 

odpowiednich kategoriach otrzymują statuetki za udział w Mistrzostwach Świata NW 2022 
oraz 

miejsca w swoich kategoriach oraz nagrody rzeczowe przyznawane przez sponsora 
zawodów lub jego przedstawiciela. 

- Podczas zawodów Pucharu Świata 3 rodziny w składzie, o którym mowa 

które osiągnęły najlepsze wyniki, otrzymają puchary i nagrody rzeczowe przyznawane przez 

partnera strategicznego lub jego przedstawiciela 

 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW ŚWIATA  

- Zawody rozgrywane są na dystansie 5 km, 10 km i 21 km.  

- Drużyna składa się z zawodników, którzy zakwalifikowali się do finałów mistrzostw 
(drugiego dnia zawodów), w maksymalnej liczbie 3 kobiet i 3 mężczyzn startujących na 
dystansie 5 km; 2 kobiet i 2 mężczyzn na dystansie 10 km oraz 1 mężczyzny i 1 kobiety na 
dystansie 21 km.  



- do drużyny zaliczani są zawodnicy, którzy w momencie rejestracji do zawodów posiadają 
historię co najmniej 5 wcześniejszych startów w innych zawodach pod nazwą zgłoszonej 
drużyny  

- zawodnik raz zarejestrowany w danej drużynie nie może zmienić klubu 

- zgłoszenia członków drużyny będą automatycznie pobierane z listy wyników, według 
najlepszych czasów w kategoriach wiekowych w drugim dniu zawodów 

- klasyfikacja drużynowa opiera się na sumie czasów netto wszystkich zawodników w 
drużynie 

- punkty do klasyfikacji drużynowej będą przyznawane według miejsc w kategoriach 
wiekowych w drugim dniu zawodów 

 

Miejsce - liczba punktów 

1- 100 pkt. 

2- 80 pkt. 

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 pkt. 

... 

34 i następne po 1 punkcie 

 

KLASYFIKACJA RODZIN   



- Klasyfikacja rodzin obejmuje trzy wyniki na podstawie miejsca w klasyfikacji otwartej dla 
poszczególnych dystansów - dziecko do 18 roku życia oraz dwóch opiekunów w dowolnej 
kategorii wiekowej. Przez słowo "opiekun" rozumie się osoby w grupie wiekowej 0 lub 1, tj. 
małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), 
rodzeństwo,  pasierbów, ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa. Do konkursu można 
zgłosić więcej niż trzech członków rodziny. Do punktacji końcowej liczone będą najlepsze 
miejsca. 

- Członkowie rodziny mogą startować na różnych dystansach  

 

9. Postanowienia końcowe:   

- Po upływie 48 godzin od opublikowania wyników w Internecie nie będzie możliwa 
żadna edycja/zmiana. 

- WAŻNE: Po upływie tygodnia od opublikowania wszystkich wyników zawodów w Internecie 
- nie ma możliwości edycji / zmiany.   

- Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,   

- W Biurze Zawodów istnieje możliwość wypożyczenia kijków do nordic walking. Liczba kijów 
do nordic walking jest ograniczona - obowiązuje kolejność zgłoszeń. Kaucja zwrotna za 
wypożyczenie wynosi 100 zł. Wypożyczenie kijów nastąpi po okazaniu dokumentu 
tożsamości ze zdjęciem. W przypadku uszkodzenia kijów kaucja przepada,   

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy oraz za 
szkody wyrządzone przez uczestników,   

- Przekazując Organizatorowi prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, 
uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celu przesyłania 
uczestnikowi informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także dla 
wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 33, poz. 883. Uczestnik ma prawo 
do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, wysyłając 
korespondencję na adres Organizatora,   

- Kaucja może być odebrana wyłącznie na podstawie numeru startowego. W przypadku 
utraty numeru startowego przez zawodnika, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności 
za przekazanie depozytu innej osobie. W depozycie nie mogą być pozostawione przedmioty 
wartościowe,   

- Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków,   

- Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na zasadach ogólnych.   

- Zawodnik, który odebrał numer startowy oświadcza, że zapoznał się z niniejszym 
regulaminem i akceptuje go w całości,   



- Protesty dotyczące wyników wyścigów mogą być składane w ciągu 30 minut od ich 
oficjalnego ogłoszenia. W celu złożenia protestu uczestnik zobowiązany jest wpłacić 50 
EUR, które zostaną zwrócone w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.  

- Komisja odwoławcza składa się z 4 osób - sędziego głównego i trzech przedstawicieli 
organizatora.  

 

- Podczas imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, 
narkotyków, środków dopingujących oraz palenia wyrobów tytoniowych (w tym "e-
papierosów"),   

- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.  

- Integralną częścią regulaminu jest Regulamin Sędziowania, który będzie dostępny na 
miesiąc przed zawodami na stronie internetowej organizatora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slovenská verzia 
 

Svetový pohár v NORDIC WALKING 
ŠTRBSKÉ PLESO, SLOVAKIA 2022 

 

nariadenia 
 
1. Organizátori: 

 
Svetová originálna federácia severskej chôdze (ONWF) 
Športový klub Štrba (ŠK ŠTRBA) 
 
2. Čestný patronát: 
 
Tvorca Nordic Walking - Marco Kantaneva (ONWF) 
Obec  Štrba 
 
 
3. Cieľ podujatia: 
 
- propagácia zdravého životného štýlu a aktívneho trávenia voľného času popularizácia 
rodinne orientovanej a medzigeneračnej pohybovej aktivity ako je Nordic Walking 
- propagácia najatraktívnejších miest Slovenska, kde sa budú podujatia konať 
- zdravotná výchova štandardnými a inovatívnymi formami integrácie ľudí všetkých vekových 
kategórií 
- integrácia s postihnutými ľuďmi 
- identifikácia najlepších pretekárov a klubov 
 
4. Dátum, miesto a trasa: 
 
- Podujatie sa uskutoční od 16. septembra do 17. septembra 2022 (piatok/sobota) na 
Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Štart/Cieľ: Lyžiarsky štadión Štrbské Pleso google 
maps: https://www.google.com/maps/@49.1279649,20.0582135,17z 
- Vzdialenosť 5,10,21 kilometrov. Štarty budú uvedené v minútovom programe 
- Limit účastníkov súťaže je: 999 Limity sa môžu zmeniť 
 
5. Všeobecné ustanovenia: 
 
ÚČASŤ: 
 
Súťažiaci, ktorí: 
- Registrovaní v kancelárii pretekov. Balíčky a štartovné čísla budú vyzdvihnuté osobne na 
základe preukazu totožnosti s dátumom narodenia a fotografiou alebo na základe poverenia 
zverejneného na stránke https://www.nordicwalkingworldcup.com/cities-list,2022/strba- 
slovensko-majstrovstvá sveta-2022. Kartu je potrebné vytlačiť, vyplniť a podpísať účastníkom 
a odovzdať tomu, kto pre neho balík prevezme. 
- Predložia lekárske potvrdenie o tom, že sú spôsobilí zúčastniť sa súťaže, alebo urobia 
vyhlásenie, že súhlasia s účasťou na pretekoch na vlastnú zodpovednosť, vlastnoručne 
podpísané. 
- Udeliť písomný súhlas so spracovaním ich osobných údajov na účely organizácie 
Svetového pohára v Nordic Walking v dňoch 16.-17.09.2022. 
- Účastnícky poplatok uhradia do 3 dní odo dňa registrácie na účet organizátora súťaže po 
vyplnení elektronickej prihlášky. Poplatok za účasť v súťaži je pre organizátora manipulačný 



poplatok za splnenie úlohy. V prípade odstúpenia zo súťaže nemá účastník nárok na 
vrátenie štartovného. 
- Osoby mladšie ako 18 rokov (ktoré v deň konania súťaže t.j. 19.09.2022 nedovŕšili 
plnoletosť) sú povinné mať písomný súhlas s účasťou od svojich rodičov alebo 
zákonných zástupcov s ich podpisom a číslom PESEL. V prípade cudzincov je 
potrebné číslo pasu. 
- Prevzatie štartovného čísla pretekárom sa rovná akceptovaniu pravidiel Svetového 
pohára. 
- Každý pretekár je povinný oboznámiť sa s pravidlami Svetového pohára a je povinný 
ich dodržiavať. 
- Za prihlášku sa považuje správne vyplnenie prihlášky na webovej stránke a zaplatenie 
štartovného. 
- Po prihlásení a zaplatení štartovného budú údaje súťažiaceho (meno a priezvisko, bydlisko 
- mesto, rok narodenia, klubová príslušnosť, pohlavie) zverejnené na prihláške na stránke. 
Zúčastniť sa budú len pretekári, ktorí včas uhradili štartovné a sú uvedení v prihláške. 
- Štartové čísla budú vydané v kancelárii súťaže po predložení vyhlásenia o spôsobilosti na 
súťaž. Vyjadrenia sú dostupné na https://www.nordicwalkingworldcup.com/cities-
list,2022/strba-slovakia-world-cup-2022 
- Osoby so zdravotným postihnutím sa môžu zúčastniť súťaže na vzdialenosť 5 km. Títo 
ľudia sú zaradení do kategórie invalidov podľa pohlavia, druhu postihnutia, bez vekového 
rozdelenia. Osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sa zúčastňujú na dlhších 
vzdialenostiach, sú klasifikované ako osoby bez postihnutia podľa ich vekovej kategórie. Pre 
zaradenie do kategórie ZŤP je potrebné predložiť preukaz ZŤP v kancelárii súťaže pred 
začiatkom súťaže. 
 
 
- Pre klasifikáciu musí súťažiaci splniť formality v súťažnej kancelárii podľa predpisov a 
absolvovať celú vzdialenosť podľa vyznačenej trasy. 
- Účastníci sa môžu zúčastniť iba jedného preteku podľa deklarovanej vzdialenosti, 
- Účastníci pretekov na 10k musia mať v deň konania podujatia minimálne 16 rokov, mladším 
je povolený pretek na 5km, 
- V areáli súťaže bude stanovište lekárskej pomoci. V prípade úrazu, nevoľnoti alebo traumy 
je účastník povinný bezodkladne informovať organizátorov súťaže, 
- Pretekári Nordic Walkingu štartujú z bezpečnostných dôvodov vo vlnách. 
- Účastníci sú zoradení v korydoroch podľa vekových kategórií. Štarty prebiehajú v 
skupinách 3-4 osôb. Najprv začínajú muži, potom po 5 minútach ženy. 
- Je zakázané používať audio slúchadlá počas pretekov pod hrozbou diskalifikácie 
- Prekročenie cieľovej čiary sa musí riadiť pravidlami Nordic Walking. Napríklad nie je 
povolené preskakovanie alebo zdvíhanie rúk pri prejazde cieľovou čiarou 
 
Registrácia a poplatky: 
 
- Prihlášky do súťaže budú prijímané LEN elektronicky na: 
https://www.nordicwalkingworldcup.com/cities-list,2022/strba-slovakia-world-cup-2022 
- Účasť na súťaži je spoplatnená o Štartovné na Svetový pohár v Nordic Walking je resp. 
 
1- 100 účastníkov: dospelí 17 eur, ZŤP: 10 eur, deti: 5 eur 
101 - 200 účastníkov: dospelí: 22 eur, ZŤP: 15 eur, deti: 10 eur 
201 - 600 účastníkov: dospelí: 27 eur, ZŤP: 20 eur, deti: 15 eur 
601 - 999 účastníkov: dospelí 32 eur, ZŤP: 25 eur, deti: 20 eur 
 
 
- Preteky na 5 km nie sú obmedzené vekom - každý účastník prejde určenú vzdialenosť 
samostatne (bez asistencie opatrovníka) 
- Pre preteky na 10 km musí mať účastník minimálne 16 rokov 



- Na trati 21 km musia mať účastníci minimálne 18 rokov 
 
- Registrácia prebieha cez https://www.nordicwalkingworldcup.com/cities-list,2022/strba-
slovakia-world-cup-2022 do 11. septembra 2022 do 22:00. V prípade nenaplnenia limitu je 
možnosť prihlásiť sa priamo v kancelárii súťaže počas jej pracovnej doby. 
- Poplatky sa vyberajú cez systém Przelewy24, platobný formulár sa zobrazí po registrácii 
on-line. 
- Štartovné je možné previesť na iného pretekára do 11.9.2022. Zmena vzdialenosti nie je 
možná (prevod je možný len na rovnakú vzdialenosť). 
- ODHLÁSENIE ZO SÚŤAŽE je možné podať do 31.8.2022 na nw@strba.sk 
- PRENOS ŠTARTOVNÉHO BALÍKU JE NUTNÉ OZNAMOVAŤ do 11. septembra na 
adresu: nw@strba.sk 
 
TRASA: 
 
- Na trasu majú povolený vstup len pretekári. Ľuďom z podpory je vstup na trasu zakázaný. 
- Na trase budú rozhodcovia, ktorí budú hodnotiť techniku NW chôdze, 
- Na trase budú minimálne 2 občerstvovacie miesta s vodou. 
- Trasa bude vyznačená špeciálnymi značkami a výstražnou páskou. 
- Mapa trate bude k dispozícii v kancelárii súťaže a na webovej stránke. 
- Dĺžka trasy sa počíta pozdĺž najkratšej trate, ktorú môže súťažiaci prejsť. 
- Po trase sú tabule s informáciami o prejdených kilometroch. Toto je orientačné znamenie a 
môže sa líšiť od skutočnej prejdenej vzdialenosti. 
 
OBČERSTVENIE A VÝŽIVOVÉ BODY: 
 
- Počas všetkých súťaží by mala byť na štarte a v cieli k dispozícii voda a iné vhodné jedlo. 
- Body občerstvenia a výživy budú organizované vo vzdialenostiach nie väčších ako 2 km. 
Okrem toho, ak to poveternostné podmienky umožnia, budú umiestnené ďalšie 
občerstvovacie miesta s pitnou vodou. 
- Jedlo, ktoré môže poskytnúť súťažiacim, by malo byť umiestnené na miestach označených 
organizátorom. Mal by byť usporiadaný tak, aby bol ľahko dostupný alebo aby ho mohli 
odovzdať oprávnené osoby súťažiacim. 
- Body občerstvenia a výživy sú zaradené do zóny výživy. Zahŕňa úsek 50 m pred a 50 m za 
bodom, kde sa prijíma nápoj alebo jedlo. Zóna bude označená vodorovnými čiarami. V tejto 
zóne sa technika Nordic Walking nehodnotí a pretekár si môže palice bezpečne odopnúť 
 
 PROGRAM SÚŤAŽE: 
 
- Program sa môže zmeniť. Podrobné informácie budú zverejnené na webových stránkach: 
https://www.nordicwalkingworldcup.com/cities-list,2022/strba-slovakia-world-cup-2022 a v 
súťažný deň v súťažnej kancelárii. 
- Kancelária súťaže bude označená a otvorená podľa harmonogramu uvedeného v programe 
podujatia. Po zatvorení súťažnej kancelárie nebude možné prihlásiť sa do súťaže ani 
vyzdvihnúť účastnícky balíček. 
 
MERANIE ČASU: 
 
- čas súťažiacich bude meraný elektronicky s využitím elektronických čipov. 
- čistý čas je záväzný. 
 
ÚČASTNÍCKY BALÍČEK: 
 
Každý účastník dostane 
- pamätná pretekárska medaila, 



- regeneračné jedlo, 
- voda, 
- dve štartovné čísla 
 
 
Práca rozhodcov (Nordic Walking): 
 
- Na trase budú rozhodcovia, ktorí budú hodnotiť techniku Nordic Walking, 
- Nesprávna technika chôdze bude potrestaná v súlade s "Prílohou 1 - Pravidlá 
posudzovania Nordic Walking", ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto pravidiel, 
- Nesprávna technika bude odmenená v súlade s „Prílohou 1 – Pravidlá posudzovania 
Nordic Walking“, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto pravidiel, 
- Na trase pretekov budú kamery, ktoré pomôžu objasniť prípadné pochybnosti. 
- rozhodcovia analyzovaním videozáznamov po súťaži majú právo diskvalifikovať 
súťažiaceho a odobrať mu titul v prípade hrubého porušenia pravidiel porujatia. 
(napr. vybehnutie alebo skrátenie trasy v miestach, kde nie sú rozhodcovia) 
- konečná výsledková listina bude zverejnená po prijatí hlavným rozhodcom, 
 
ŠTARTOVNÉ ČÍSLA: 
 
- každý pretekár je povinný pripnúť štartové číslo na hruď alebo brucho a na chrbát na chrbát 
- Pretekári sú povinní nezakryť štartové číslo. V prípade zakrytia štartovného čísla má 
rozhodca právo zastaviť účastníka a požiadať ho o správne umiestnenie nápisu. 
- štartovné číslo musí zodpovedať číslu elektronického čipu. 
 
CHODZA V LESNÝCH OBLASTIACH: 
 
- na celej trase súťaže sa musíte riadiť pravidlami ochrany prírody a pravidlami definovanými 
v zákone o lesoch, najmä: sypanie odpadu (napr. vyhadzovanie obalov s živinami, fliaš, 
pohárov - všetky odpadky nechať na výživové body); chôdza mimo súťažnej trasy; rušenie 
ticha 
 
6. vzdialenosť pretekov: 
 
Nordic Walking 5 km 
Nordic Walking 10 km 
Nordic Walking 21 km 
 
7. Progrm súťaže: 
 
16. septembra 2022 
- oficiálne otvorenie podujatia vztýčením vlajok krajín zúčastňujúcich sa na súťaži 
 
17. septembra 2022 
- individuálna súťaž Svetového pohára na 5 km pre všetky kategórie 
- individuálna súťaž Svetového pohára na 10 km pre všetky kategórie 
- Svetový pohár jednotlivcov na 21 km pre všetky kategórie 
 
 
8. výsledná klasifikácia 
 
Nordic Walking 5 km 
Vekové kategórie 
- súťažiaci F/M 1 ročník narodenia 2010 a mladší 
- Súťažiaci F/M 13 narodení v rokoch 2007 až 2009 



- F/M 16 športovcov narodených v rokoch 1993 - 2006, 
- jazdci F/M 30 narodení v rokoch 1983 - 1992, 
- jazdci F/M 40 narodení v rokoch 1973 - 1982, 
- F/M 50 športovcov narodených v rokoch 1963 - 1972, 
- jazdci F/M 60 narodení v rokoch 1953 - 1962, 
- F/M 70 športovcov narodených v rokoch 1948 - 1952 
- F/M 75 športovcov narodených v roku 1947 a starších 
 
zdravotne postihnutých ľudí 
I. kategória - zahŕňa osoby s pohybovým postihnutím (symbol 05-R) a neurologickými 
ochoreniami (symbol 10-N). 
Kategória II – zahŕňa nevidiacich. Štart v tejto kategórii prebieha v špeciálnom postroji s 
vodítkom. Všetci súťažiaci, okrem slabozrakých, štartujú v tmavých okuliaroch/google. 
Kategória III – zahŕňa zrakovo postihnuté osoby. Pretekári v tejto kategórii môžu štartovať v 
špecializovaných podväzkoch s vodítkom. 
Kategória IV - zahŕňa ľudí s inými príčinami zdravotného postihnutia, takže symboly: 
01-U (mentálna retardácia); 
02-P (duševná choroba); 
03-L (poruchy hlasu, reči a sluchu); 
06-E (epilepsia); 
07-S (ochorenia dýchacích ciest a krvného obehu); 
08-T (ochorenia tráviaceho systému); 
09-M (ochorenia urogenitálneho systému); 
11-I (iné, vrátane: endokrinných, metabolických, enzymatických, infekčných a zoonotických); 
12-C (holistické vývojové poruchy); 
 
VZDIALENOSŤ 10 km Nordic Walking 
Všeobecná klasifikácia žien a mužov 
Vekové kategórie 
- F/M 1 - súťažiaci narodení v rokoch 1983 - 2006 
- F/M 40 - súťažiaci narodení v rokoch 1973 - 1982, 
- F/M 50 - športovci narodení v rokoch 1963 - 1972, 
- F/M 60 - športovci narodení v rokoch 1953 - 1962 
- F/M 70 súťažiacich ročník 1952 a starší 
 
VZDIALENOSŤ 21 km Nordic Walking 
Všeobecná klasifikácia mužov a žien 
Vekové kategórie 
- F/M 1 - súťažiaci narodení v rokoch 1983 - 2004 
- F/M 40 - súťažiaci narodení v rokoch 1973 - 1982, 
- F/M 50 - športovci narodení v rokoch 1963 - 1972, 
- F/M 60 - účastníci ročník narodenia 1962 a starší 
 
MEDAILE A CENY 
 
- Vyhlásenie výsledkov, udeľovanie cien a zbieranie cien bude v súlade so 
súťažným programom. 
- Všetci súťažiaci, ktorí dokončia súťaž v zákonom stanovenom čase, získajú medaily. 
- Víťazi miest I. - III. v každej súťaži na vzdialenosti 5 a 10 km ako aj 
polmaratón získa titul víťaza etapy Svetového pohára v NordicWalking 2022 
potvrdené diplomom, pohárom za I., II. resp. III. miesto a hlavnou cenou udelenou 
strategického partnera alebo jeho zástupcu 
- víťazi zelených kariet, vzdialenosti 5 a 10 km a polmaratónu získajú pohár a 
diplom najlepšej techniky NordicWalkingu a hlavná cena udelená strategickou 
partnera alebo jeho zástupcu 



- Potom víťazi miest I až III (neplatí pre súťažiacich ocenených na otvorenom priestranstve) v 
príslušné vekové kategórie dostávajú sošky za účasť na MS NW 2022 a 
miesta vo svojich vekových kategóriách a ceny udeľuje sponzor podujatia alebo jeho 
zástupca 
- Počas pretekov Svetového pohára preferovali 3 rodiny v zostave 
pod tými, ktorí dosiahli najlepšie výsledky, budú ocenené pohármi a vecnými cenami 
strategického partnera alebo jeho zástupcu 
 
Súťaže TÍMOV 
 
- Súťaž prebieha na vzdialenosti 5 km, 10 km a 21 km 
v maximálnom počte 3 súťažiaci na vzdialenosť 5 km; 2 osoby na vzdialenosť 10 km a 1 
osoba súťažiaca na vzdialenosť 21 km 
- hráč po registrácii do daného tímu nemôže zmeniť svoj klub 
- Zápisy členov tímu budú automaticky preberané z výsledkovej listiny, podľa najlepších 
časov vo vekových kategóriách 
- Prvá osoba získa maximálny počet bodov, t.j. „koľko ľudí je klasifikovaných na danej 
vzdialenosti“, posledná osoba na danej vzdialenosti získa 1 bod pre tím 
- prihláška družstva sa podáva v deň súťaže v kancelárii pretekov 
 
Príklad: 
Na 5 km štartuje 200 ľudí 
1. miesto: 200 bodov 
2. miesto: 199 bodov 
3. miesto: 198 bodov 
.... 
posledné miesto: 1 bod 
 
 
9. Záverečné ustanovenia: 
 
- Žiadne úpravy/zmeny nebudú povolené po 48 hodinách od zverejnenia výsledkov online 
- DÔLEŽITÉ: Po týždni od zverejnenia všetkých výsledkov podujatia na internete - nie je 
možné upravovať / meniť. 
- súťaž sa uskutoční bez ohľadu na poveternostné podmienky, 
- Možnosť zapožičania palíc na nordic walking v kancelárii súťaže. Počet palíc na nordic 
walking je obmedzený - platí, kto skôr príde. Vratná záloha za prenájom je 30 EUR. Palice 
budú zapožičané po predložení preukazu totožnosti s fotografiou. V prípade poškodenia 
palíc záloha prepadá, 
- Usporiadateľ nezodpovedá za stratené veci počas podujatia a škody spôsobené 
účastníkmi, 
- Odoslaním správne vyplnenej a podpísanej prihlášky organizátorovi účastník súhlasí s 
použitím svojich osobných údajov na účely zasielania informácií účastníkovi o budúcich 
akciách, komerčných produktoch, ako aj na interné administratívne a analytické účely. 
potrebuje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z 29. augusta 1997, Zb. č. 33, 
bod 883. Účastník má právo takýto súhlas odvolať a môže tak urobiť kedykoľvek zaslaním 
korešpondencie na adresu Organizátora, 
- Zálohu je možné vyberať len na základe štartovného čísla. V prípade straty štartového čísla 
pretekárom je organizátor zbavený zodpovednosti za odovzdanie zálohy inej osobe. 
Cennosti nie je možné ponechať v depozite, 
- Účastníci sú povinní mať uzatvorené osobné úrazové poistenie, 
- Organizátor má poistenie zodpovednosti za škodu za všeobecných podmienok. 
- súťažiaci, ktorý získal prihlasovacie číslo, vyhlasuje, že je oboznámený s týmito pravidlami 
a akceptuje ich v celom rozsahu, 



- Reklamáciu výsledkov pretekov je možné podať do 30 minút po ich oficiálnom zverejnení. 
Na podanie protestu je účastník povinný zaplatiť 50 EUR, ktoré mu budú vrátené v prípade 
kladného vybavenia reklamácie. 
- Odvolaciu komisiu tvoria 4 osoby - hlavný rozhodca a traja zástupcovia usporiadateľa 
- počas podujatia je prísne zakázané požívanie alkoholu, omamných látok, drog, 
dopingových látok a fajčenie tabakových výrobkov (vrátane „e-cigariet“), 
- Konečný výklad pravidiel patrí organizátorom. 
- Neoddeliteľnou súčasťou pravidiel je Pravidlá rozhodovania, ktoré budú k dispozícii mesiac 
pred súťažou na stránke organizátora 


