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/strbaslovensko-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/citieslist,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/strbaslovakia-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

