
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 

W NORDIC WALKING (zaliczane do Pucharu Polski) 
Polanica-Zdrój 07 - 09.07.2017 r 

 
I. Organizator: 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu 
i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS" w Warszawie 
Współorganizator: 
Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej Sportu  
i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „SUDETY" Kłodzko 
II. Cel: 
Wyłonienie zwycięzców nordic walking niewidomych i słabowidzących w 
kategoriach 
B1,B2, B3 wśród kobiet i mężczyzn 
Podnoszenie poziomu sportowego i popularyzacja nordic walking. 
III. Termin i Miejsce: 
07 - 09.07.2017 r.  Polanica- Zdrój  
Zawodnicy przyjeżdżają w dniu 07.07.2017 r w godzinach popołudniowych do 
Ośrodka „KAROLINKA” w Polanicy-Zdroju ul E. Orzeszkowej 6. Wyżywienie 
od kolacji 07.07.2017 r. do śniadania 09.07.2017 r. 
Zawody odbędą się 08.07.2017 w Parku Zdrojowym w Polanicy-Zdroju (mapka 
w załączeniu). Planowany start o godz.12.00 
 
Zawody zostaną przeprowadzone na dystansie 5 km (  2 razy 2,5km) w 
kategoriach: 
 B1( niewidomy z przewodnikiem w kontakcie stałym-uprząż, w goglach lub 
okularach dociskających) , 
B2 (niewidomi i słabowidzący bez gogli i okularów dociskających , 
z przewodnikiem - kontakt stały - uprząż lub kontakt wzrokowy , słowny  
 B3 ( słabowidzący niepotrzebujący asysty)  
 
wśród kobiet i mężczyzn. 
 
Zawody są zaliczane do Pucharu Polski i rankingu nordic walking. Puchar 
Polski składa się z trzech ogólnopolskich zawodów: Częstochowa, Polanica-
Zdrój i Porażyn. 
 
IV. Uczestnictwo: 
Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy - członkowie Stowarzyszenia 
„CROSS" posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty  wzroku w stopniu 
znacznym lub umiarkowanym. 
Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia 
o niepełnosprawności na odprawie technicznej. 
 



V. Wpisowe: 
Wpisowe w wysokości 60 zł.( 40 zł przeznaczone na pokrycie kosztów 
organizacyjnych imprezy i 20 zł pakiet startowy ) płatne u koordynatora przed 
rozpoczęciem zawodów lub na konto Stowarzyszenia CROSS. 
Zawody zostaną rozegrane w ramach Pucharu Polski Nordic Walking, którego 
organizatorem jest Polska Federacja Nordic Walking. 
Każdy pełnoletni uczestnik, który ukończy marsz weźmie udział w losowaniu 
samochodu osobowego marki Suzuki Swift. Losowanie na zawodach PP 
Federacji NW w Hajnówce 9 września 2017 r. 
 

 

 
VI. Sędziowanie: 
Zawody rozegrane zgodnie z przepisami Polskiej Federacji Nordic Walking 
VII. Nagrody: 
Dyplomy dla najlepszych zawodników poszczególnych kategorii.  
Wszystkie zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończą marsz w regulaminowym 
czasie otrzymają pamiątkowy medal. 
VIII. Zgłoszenia: 
Zgłoszenia uczestników e –mailem na adres jozefplichta58@gazeta.pl 
 w terminie do 27.06.2017 r. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, datę 
urodzenia ,stopień niepełnosprawności oraz kategorię startową ( B1,B2,B3) 
IX. Odprawa techniczna: 
Po kolacji o godzinie 20.00 w dniu 07.07.2017 r. 
 
                                                                   
 
 
                                                                             Koordynator 
                                                                            Józef   Plichta 
                                                                          Tel. 721-019-087 
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