
REGULAMIN	  	  
OGÓLNOPOLSKIEJ	  LIGI	  MISTRZÓW	  NORDIC	  WALKING	  2016	  

	  
1.	  Organizatorem	  cyklu	  pn.	  Ogólnopolska	  Liga	  Mistrzów	  Nordic	  Walking	  2016	  	  
(zwanej	  dalej	  LM)	  jest	  Polskie	  Stowarzyszenie	  Nordic	  Walking	  z	  siedzibą	  w	  
Złotoryi	  (oficjalna	  strona:	  www.psnw.pl)	  

	  
2.	  	  LM	  odbywa	  się	  pod	  Honorowymi	  Patronatami	  Ministra	  Sportu	  i	  Turystyki,	  
Polskiego	  Komitetu	  Olimpijksiego	  oraz	  Polskiego	  Związku	  Lekkiej	  Atletyki.	  
	  
3.	  Zawodnik	  zostaje	  sklasyfikowany	  w	  LM	  po	  klasyfikacji	  przez	  poszczególnych	  
organizatorów	  wydarzeń	  ujętych	  w	  kalendarzu	  LM	  według	  punktacji	  PSNW	  
(Załącznik	  1).	  Aby	  uzyskać	  tzw.	  punkty	  ligowe	  zawodnik	  powinien	  wystartować	  i	  
zostać	  sklasyfikowany	  w	  wydarzeniach	  w	  ramach	  LM	  ujętych	  w	  kalendarzu.	  
Zawodnik	  zdyskwalifikowany	  przez	  organizatorów	  poszczegółnych	  wydarzeń	  
ujętych	  w	  kalendarzu	  LM	  nie	  otrzymuje	  tzw.	  punktów	  ligowych.	  
	  
4.	  LM	  to	  cykl	  wydarzeń	  sportowo	  –	  rekreacyjnych,	  odbywających	  się	  w	  roku	  
2016	  w	  Polsce	  oraz	  dodatkowa	  klasyfikcja	  dla	  zawodników	  startujących	  w	  
wydarzeniach	  LM	  ujętych	  w	  kalendarzu.	  Polskie	  Stowarzyszenie	  Nordic	  Walking	  
organizuje	  wydarzenia	  lub	  ma	  patronat	  sportowy	  nad	  wydarzeniami	  w	  ramach	  
LM.	  	  
Podczas	  wszystkich	  wydarzeń	  odbywających	  się	  w	  ramach	  LM	  obecna	  będzie	  na	  miejscu	  
tzw.	  Aktywna	  Strefa	  Nordic	  Walking	  PSNW	  m.in.	  z	  wypożyczalnią	  profesjonalnych	  
kijów	  do	  nordic	  walking,	  opieką	  instruktorską,	  itp.	  
	  
5.	  Każde	  wydarzenie,	  które	  odbywa	  się	  w	  ramach	  LM,	  posiada	  swój	  odrębny,	  
indywidualny	  regulamin,	  który	  zawodnicy	  zobowiązani	  są	  przestrzegać.	  
Informacje	  szczegółowe	  na	  temat	  wydarzeń	  odbywających	  się	  w	  ramach	  LM	  
znajdują	  się	  na	  oficjalnych	  stronach	  www	  w/w	  wydarzeń	  (strony	  www	  zostały	  
podane	  w	  Załączniku	  2).	  
	  
6.	  Nagrody	  i	  wyróżnienia	  zostaną	  wręczone	  zawodnikom,	  którzy	  uzyskają	  
odpowiednią	  ilość	  punktów	  startowych	  (Załącznik	  1)	  w	  ramach	  LM,	  podczas	  
uroczystej	  Gali	  Mistrzów.	  
	  
7.	  Organizator	  LM	  zobowiązany	  jest	  do	  informowania	  zawodników	  startujących	  
w	  LM	  o	  wszelkich	  zmianach	  w	  harmonogramie	  LM	  poprzez	  Komunikaty	  
Sportowe	  na	  oficjalnej	  stronie	  www.psnw.pl	  w	  zakładce	  LIGA	  MISTRZÓW.	  
	  
8.	  Koordynatorem	  LM	  jest	  Paulina	  Ruta,	  prezes	  Polskiego	  Stowarzyszenia	  Nordic	  
Walking	  (mail:	  prezespsnw@gmail.com).	  	  
	  

Opracowanie:	  Polskie	  Stowarzyszenie	  Nordic	  Walking,	  dn.	  29.12.2015	  
Ostatnia	  modyfikacja:	  24.02.2016	  r.	  


