
Przepisy stosowane podczas wydarzeń amatorskich i rekreacyjnych w 
obszarze Nordic Walking (zwanych dalej: wydarzeniem) w ramach  
2. Amatorskiej Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Nordic Walking 2017 

 

 
 
 

Sędzia = pomoc, kultura, bezpieczeństwo, profesjonalizm 
 

Sędzia Nordic Walking jest obecny na wydarzeniach amatorskich i 
rekreacyjnych organizowanych w obszarze Nordic Walking (tj. m.in. 
rajdy, marsze). O ilości sędziów obecnych na danym wydarzeniu 
decyduje Organizator główny wydarzenia. Sędzia powinien być 
oznakowany w odpowiedni sposób (np. identyfikator, koszulka, 
kamizelka itp.) 
 

Sędzia Nordic Walking – obowiązki: 
 

a) ocena i poprawa prawidłowej techniki Nordic Walking wśród 
Uczestników wydarzenia poprzez stosowne, kulturalne uwagi 

b) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem całego wydarzenia  
c) wyznaczanie i oznakowanie trasy wydarzenia (bezpiecznej pod 

względem jej przebiegu, zgodnej z wszelkimi przepisami ruchu i 
zasad panujących podczas marszu Nordic Walking) 

d) przeprowadzenie jednorazowej i obowiązkowej odprawy technicznej 
dla wszystkich uczestników przed wydarzeniem (sprawdzenie 
prawidłowego sprzętu – jakość/budowa kijów i długość kijów) 

e) pomoc uczestnikom na trasie wydarzenia (przy m.in. pokonywaniu 
naturalnych trudności trasy – ostre zejście, ostre podejście, pomoc w 
kierowaniu uczestników na trasie – kierunek marszu) 

f) informowanie uczestników w zakresie regulaminu i programu 
minutowego wydarzenia, odpowiadanie na pytania uczestników w 
zakresie regulaminu i programu minutowego wydarzenia – wg 
schematu 5 pytań w zakresie danego wydarzenia: Co? Gdzie? 
Kiedy? Jak? Dlaczego? 

g) Prowadzenie weryfikacji uczestników na mecie (lista uczestników na 
starcie = lista uczestników na mecie) 



 
Sędzia Nordic Walking – rola: 

 
a) Sędzia Nordic Walking to autorytet – kulturalny profesjonalista w 

dziedzinie Nordic Walking (zarówno w zakresie techniki jak i 
sprzętu); to osoba, która jest pomocna każdemu uczestnikowi, 
pomaga mu w zastosowaniu prawidłowej techniki Nordic Walking, 
poprawia jego technikę, ma także prawo do oceny techniki 
uczestnika poprzez uwagę słowną (która ma charakter pouczający 
dla uczestnika!) 

b) Sędzia Nordic Walking czuwa nad bezpieczeństwem i 
prawidłowością techniczną przebiegu całości danego wydarzenia 

c) Sędzia Nordic Walking to osoba, która informuje uczestnika o 
przebiegu danego wydarzenia i zna regulamin wydarzenia wraz z 
programem minutowym wg schematu 5 pytań 

d) Sędzia Nordic Walking to osoba, która weryfikuje uczestników na 
starcie i na mecie sprawdzając ich gotowość do marszu (m.in. 
prowadzi odprawę techniczną i zabezpiecza strefę mety) 
 

Uwaga! 
Sędzia	Nordic	Walking	powinien	być	osobą	przeszkoloną	wg	schematu	szkoleń	

dostępnego	na	stronie	www.polskachodzi.pl		
	

Sędzia	Nordic	Walking	musi	posiadać	odpowiednie	kwalifikacje	do	pracy	w	charakterze	
sędziego	wg	wytycznych	organizatora	szkoleń	sędziowskich.	–	Polskiego	
Stowarzyszenia	Nordic	Walking	/	Polskiego	Związku	Lekkiej	Atletyki.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

Przygot.:	Polskie	Stowarzyszenie	Nordic	Walking,	dn.	03.01.17	


