
 

  REGULAMIN SĘDZIOWANIA NORDIC WALKING NA SPARTAKIADZIE : 
 

  kobiety 5 km – 60 min 

  mężczyźni 5 km – 60 min 

 

 

  ŻÓŁTA KARTKA  przyzwana za : 

– brak prawidłowej koordynacji – technika „na misia” ( brak naprzemiennej pracy rąk i nóg ) 

– saper- wbijanie kijka z przodu bądź pod kątem prostym w ziemię 

– zgięty łokieć 

– ograniczona praca w stawie ramiennym – praca z łokcia, nie z całego barku 

– ograniczona praca w płaszczyźnie strzałkowej- brak wyraźnej pracy dłoni za biodro 

– nadmiernie obniżony środek ciężkości 

– technika pracy stawami biodrowymi wynikająca z technik chodu sportowego 

– brak zakończenia ruchu za biodrem 

– ramiona nie pracują równolegle 

– brak odepchnięcia kijkiem 

– praca ramion tylko do biodra 

– praca ramion zakończona przed biodrem, która skutkuje często pochyleniem sylwetki 

– marsz z zamkniętymi dłońmi cały czas , bez puszczania kijka za biodrem 

– nie wbijanie kijka w jedno miejsce a szuranie nim lub ciągnięcie kijka za sobą po podłożu 

 

   

Ostrzeżenie może być przyznane przez Sędziego w przypadku drobnych naruszeń w technice 

marszu ( wielokrotne otrzymanie ostrzeżenia tzn. 2 ostrzeżenia od 2 różnych sędziów za złą 

technikę skutkuje otrzymaniem żółtej kartki ( wielokrotne otrzymanie żółtej kartki nie skutkuje 

otrzymaniem czerwonej a jedynie stosunkowo wyższą karą umowną -  na  2,5 min dodawane będzie 

do czasu końcowego ) 

 

CZERWONA KARTKA za : 

– niesportowe zachowanie w stosunku do innych uczestników oraz sędziów , celowe 

zagradzanie trasy innym uczestnikom w trakcie wyprzedzania, podbieganie z ewidentną 

fazą lotną, skracanie dystansu, poruszanie się poza trasą, wulgarne zachowanie np. 

obrażanie innych uczestników lub sędziów. 

 

Zawodnik otrzymuje ostrzeżenie karę od sędziego bez potrzeby zatrzymania zawodnika , chyba, że 

wymaga tego bezpieczeństwo na trasie. 

Przykładowy komunikat od sędziego wygląda następująco : Numerek 222 ostrzeżenie, błąd łokcia 

nie usłyszenie komunikatu od sędziego nie skutkuje brakiem otrzymania kary, ostrzeżenia. Pełną 

listę ostrzeżeń można otrzymać w namiocie sędziów po zakończeniu zawodów,  będzie także ona 

dostępna u Sędziego Głównego 

UWAGA ! Sędzia ma możliwość przekazania edukacyjnej informacji zawodnikowi, komunikat w 

takim wypadku nie zawiera informacji : ostrzeżenie, żółta, czerwona kartka. Informacja taka nie 

skutkuje żadnymi sankcjami. 

 

ZIELONA KARTKA – przyznawana w przypadku zwrócenia uwagi przez dwóch sędziów 

( dystans 5 km) , za wybitnie dobrą technikę marszu. 

 

 

 

     


