
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2nd Korzeniowski  Warsaw Race Walking Cup 
Informacje i przepisy mityngu: 

 

 

Data: Niedziela, 23 kwietnia 2023 

Lokalizacja: PGE Stadion Narodowy, Warszawa, Polska 

Organizator: Fundacja Roberta Korzeniowskiego 

Organy wspierające:  Polski Związek Lekkiej Atletyki/ World Athletics  

Delegat Techniczny World Athletics – Martin Škarba 

 

Menedżer Mityngu: Robert Korzeniowski- r.korzeniowski@rkathletics.com 

Kontakt z Biurem zawodów:  kontakt@rkathletics.com, Tel: + 48883989588 

Lokalizacja Biura Zawodów i godziny pracy podczas wydarzenia: 

Hotel Ibis Style Centrum – ul. Zagórna 1a - 00-441 Warszawa 

21.04  i 22.04 – 15:00–21:00 

PGE Stadion Narodowy – Brama nr 2 

23.04 – 7:00–19:00 

mailto:r.korzeniowski@rkathletics.com
mailto:kontakt@rkathletics.com


Strona mityngu: www.korzeniowski.pl 

Trasa zawodów: 

Zawody w chodzie sportowym odbędą się na trasie zlokalizowanej na koronie PGE Stadionu 

Narodowego. Trasa została oficjalnie certyfikowana i zatwierdzona przez oficjalnego mierniczego 

World Athletic dnia 12.11.2022 i jest ważna do 31.12.2027.  

Długość trasy wynosi 1015,5 m, przewyższenie to 0 m/km, podłoże asfaltowe. 

 

\  

 

Dystanse i kategorie wiekowe. 

 

Mityng jest dostępny dla wszystkich zawodników chodu sportowego: posiadaczy licencji PZLA, 

Mastersów zrzeszonych w PZLAM i międzynarodowych zawodników w następujących kategoriach i 

dystansach: 

20 km: 

Open dla Kobiet i Mężczyzn Elity (z rocznika 2003 i starszych) 

(W tym uczestnicy Mistrzostw Polski w chodzie na 20 km).  

10 km: 

Kobiet i Mężczyzn w kat. U20 (z roczników 2004 i 2005)  

Masters Kobiet i Mężczyzn (z roczników 1988 i starszych) – klasyfikacje w następujących kategoriach: 

35, 40, 45, 50, 55, 60+ 

(W tym uczestnicy Mistrzostw Polski Masters w chodzie na 10 km).  

 

 

Linia mety i 
główne miejsce 

dostępne dla 
publiczności – 

Brama nr 2 

http://www.korzeniowski.pl/


5km: 

Dziewcząt U18 (2006, 2007)  

Chłopców U18 (2006,2007) 

Chłopców U16 (2008, 2009)    

Dziewcząt U16 (2008, 2009 )  

2km: 

Chłopców U14 (2010, 2011)  

Dziewcząt U14 (2010, 2011)   

Chłopców U12 (2012, 2013)  

Dziewcząt U12 (2012, 2013)  

1km: 

Chłopców U10 (2014, 2015)  

Dziewcząt U10 (2014, 2015)  

 

 

 

 

Zgłoszenia: 

- dla posiadaczy licencji PZLA na poszczególnych dystansach w chodzie sportowym zapisy będą 

dostępne poprzez system zgłoszeń STARTER dostępny pod adresem: starter.pzla.pl 

- dla zawodników Masters i międzynarodowych gości bezpośrednio przez link: 

www.rkathletics.com/aktualnosci/mityngi/ 

Zapisy będą otwarte do 18 kwietnia 2023 r. Po tym terminie Organizator nie gwarantuje udziału w 

mityngu.  

 

Antidoping: 

• Minimum 5 testów próbek moczu będzie przeprowadzonych podczas mityngu, z czego 

przynajmniej 2 będą przeanalizowane pod kątem Stymulatorów Erytropoezy (Erythropoiesis 

Stimulating Agents – ESA).  

• Próbki będą pobrane zgodnie z zasadami Regulacji Antydopingowych World Athletics, przez 

kwalifikowany personel antydopingowy.  

• Próbki będą dostarczone do akredytowanego laboratorium WADA.  

• Mogą być przeprowadzone dodatkowe testy oprócz wymienionych powyżej.   

 

Sędziowie:  

file:///C:/Users/jakub/OneDrive/Dokumenty/RK/starter.pzla.pl
http://www.rkathletics.com/aktualnosci/mityngi/


Zgodnie z przepisami World Athletics, dla dystansu 20 km Elity będzie zapewnionych 5 

międzynarodowych sędziów wyłonionych spośród Panelu Area Race Walking Judges.   

Dodatkowi sędziowie zaproszeni z Panelu Sędziów Chodu Sportowego PZLA będzie przeznaczonych 

na dystansach 10 km (w kategoriach U20 i Masters), a część z nich weźmie udział również do oceny 

prawidłowości chodu łącznie z Panelem Sędziów Międzynarodowych.  

 

Opieka Medyczna:  

Wszystkie wydarznia Mityngu będą zabezpieczone przez Partnera Medycznego, zgodnie z polskimi 

regulacjami prawnymi.  

 

Opłaty startowe:  

Nie dotyczy. Wszystkie wydarznia będą zwolnione z opłat.  

 

 

Nagrody:  

• Puchary, upominki i medale będą wręczane dla najlepszych 3 zawodniczek i zawodników w 

każdej kategorii  

• Nagrody finansowe dla najlepszych 6 zawodniczek i zawodników biorących udział w Mityngu 

Głównym na 20 km Elity: 

1. 1000€ 

2. 750€ 

3. 500€ 

4. 300€ 

5. 200€ 

6. 100€ 

Nagrody będą pomniejszone o 10% podatku.  

 

• Przewidziano upominki i dyplomy dla najlepszych uczestników we wszystkich kategoriach 

wiekowych.  

• Przewidziano upominki i medale dla wszystkich uczestników Walking Lovers i Nordic Walking 

Lovers (limit wynosi 500 dla każdego wydarzenia).  

Ostateczny program minutowy zostanie opublikowany 21 kwietnia 2023 r., po zakończeniu zgłoszeń i 

rejestracji zawodników.  

 



Zakwaterowanie:  

Preferowany i sugerowany hotel umiejscowiony w odległości około 2 km od trasy zawodów:  

Ibis Styles & ibis Budget Warszawa Centrum  

ul. Zagórna 1a - 00-441 Warszawa – Poland 

T. +48 22 211 84 00 

Ibis Style *** 

Kontakt w sprawie rezerwacji  : HA1J0@accor.com 

Hasło umożliwiające zniżkę przy rezerwacji: Korzeniowski Cup 2023  

Jak dokonać rezerwacji?  Wyślij email na powyższy adres podając w treści hasło i daty rezerwacji, 

liczbę pokoi i ich rodzaj  (pojedyncze lub podwójne).  

Ceny w okresie 21-24/04/2023:  

- 380 pln / za noc dla pojedynczego pokoju ze śniadaniem,  

- 420 pln / za noc dla podwójnego pokoju ze śniadaniem, 

- 50 pln / za noc – opłata parkingowa za każdy samochód.   

Ibis Budget ** 

Kontakt w sprawie rezerwacji : H6401@accor.com 

Hasło umożliwiające zniżkę przy rezerwacji: Korzeniowski Cup 2023  

Jak dokonać rezerwacji?  Wyślij email na powyższy adres podając w treści hasło i daty rezerwacji, 

liczbę pokoi i ich rodzaj  (pojedyncze lub podwójne).  

Ceny w okresie 21-24/04/2023: 

 - 250 pln / za noc dla pojedynczego pokoju ze śniadaniem, 

- 280 pln / za noc dla podwójnego pokoju ze śniadaniem,  

- 50 pln / za noc – opłata parkingowa za każdy samochód.  

Zawodnicy Elity – Najlepsze 6 zawodników Igrzysk Olimpijskich lub Mistrzostw Świata oraz 

Mistrzostw kontynentu mają zapewnione maksymalnie 3 noce z wyżywieniem.  

 

Transport: 

Zawodnicy Elity będą mieli zapewniony przez Organizatora transport pomiędzy lotniskiem lub stacją 

kolejową, jeśli wyślą szczegóły podróży do 20 kwietnia 2023 r.  

Lotniska: Warszawa Chopin – 12 km, Warszawa Modlin – 45 km,  

Stacja kolejowa: Warszawa Centralna – 4,5 km.  
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Program minutowy zawodów [PROJEKT]: 

Godz. Dystans Kategoria 

9:00 1km  Marsz dla Ukrainy 

9.45 1km 2km, 5km   U10- U18 K i M 

11.00 10km  U-20 KM+ MP 
Masters 35+>60+ 
K+M 

 12.15 Dekoracje zwycięzców  U10- U20 
i Masters 

13:00  5 km Walking Lovers 

14:30  5 km  Nordic Walking 

15:30 Prezentacja 20 km Elita WWC  
+ MP PZLA 

16:00 /02 Start Elity na 20km 
 

18:00 Dekoracja zwycięzców  
i zakończenie 

K + M 

 

 

 

Formularz zgody uczestników Mityngu, pozwalający na udział w zawodach: 

Zgłaszam chęć udziału w 2. Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup (KWRWC) na poniższych warunkach, 
które stanowią wiążącą umowę pomiędzy mną, a Fundacją Roberta Korzeniowskiego (Organizatorem). 



1. Będę przestrzegać Międzynarodowego Regulaminu Zawodów Lekkoatletycznych (World Athletics 
Competition Rules) oraz wszelkich specjalnych zasad określonych dla tych zawodów, które zostaną 
przedstawione na stronie internetowej www.korzeniowski.pl i przekazane zawodnikom. 

2. Jestem fizycznie i psychicznie zdolny do bezpiecznego udziału w Mityngu bez powodowania obrażeń 
u siebie lub innych uczestników KWRWC.  

3. Wyrażam zgodę i akceptuję podjęcie leczenia przez Organizatora lub jego pracowników w 
określonych okolicznościach. W przypadku udzielenia mi pomocy medycznej w nagłych wypadkach lub 
usług wymagających uiszczenia opłat, wyrażam zgodę na pokrycie tych kosztów na żądanie. 

4. Uczestnictwo w KWRWC i związanych z nim aktywnościach („Aktywności”) wiąże się z 
przewidywalnym i nieprzewidywalnym nieodłącznym ryzykiem, wydarzeniami losowymi i 
niebezpieczeństwami, których nie eliminuje żadna doza ostrożności, uwagi ani wiedzy specjalistycznej, 
w tym między innymi możliwość poważnych obrażeń ciała, choroby, schorzeń i zarażenia, w tym 
między innymi COVID-19. Rozumiem i potwierdzam, że udział w wydarzeniu wiąże się z ryzykiem, 
niebezpieczeństwami i zagrożeniami („Ryzyko”) i wyraźnie i dobrowolnie przyjmuję Ryzyko i 
odpowiedzialność za wszelkie szkody, zobowiązania i straty, w tym utratę dochodów, wydatków lub 
wszelkie inne powiązane straty wynikające z Ryzyka wynikającego z mojego udziału w Aktywnościach. 

5. W zamian za zezwolenie przez Organizatora na mój udział w KWRWC, zgadzam się wynagrodzić lub 
zwolnić z odpowiedzialności Organizatora KWRWC i jego pracowników oraz wszystkich wolontariuszy 
z wszelkich obrażeń, strat, szkód, odpowiedzialności, kosztów, wydatków, żądań, roszczeń lub 
powództwa wynikającego z prawa zwyczajowego lub ustawowego, na które mogę cierpieć lub ponieść 
w związku z moim udziałem w KWRWC, w tym w wyniku zaniedbania, naruszenia ustawowego 
obowiązku lub jakiegokolwiek działania lub zaniechania Organizatora i jego pracowników i 
wolontariuszy. 

6. Wyrażam zgodę na robienie mi zdjęć i nagrywanie filmów przed, w trakcie i po moim udziale w 
KWRWC. Wyrażam zgodę i przyjmuję do wiadomości, że zdjęcia i nagrania wideo będące własnością 
Organizatora, mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych lub innych bez mojej dalszej zgody. 
Wyrażam również zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora mojego imienia i nazwiska, 
wizerunku, głosu, podobizny i mojego występu w KWRWC w dowolnym czasie, w celu promowania i 
nagłaśniania obecnych i przyszłych Mityngów, bez wynagrodzenia. 

7. . Wyrażam zgodę na przekazanie Organizatorowi wszelkich moich danych osobowych oraz danych 
szczegółowych wszystkich osób towarzyszących („Dane Osobowe”), które mogą zostać przez nich 
przekazane: 

a) Przyszłemu Organizatorowi KWRWC,  

b) Światowej Federacji Lekkoatletycznej (World Athletics).  

8. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich Danych Osobowych przez dowolną osobę, której zostały 
one udostępnione, w następujących celach: 

a) jakikolwiek cel wymagany lub uznany za odpowiedni w celu pomocy stronom niniejszej Umowy lub 
rządowi Kraju Gospodarza lub jakimkolwiek organom, służbom lub agencjom władz państwowych lub 
lokalnych w Kraju Gospodarza, 

b) aby skontaktować się ze mną w sprawie mojej rejestracji i/lub udziału w KWRWC, 

http://www.korzeniowski.pl/


c) zapewnienia pomocy medycznej w nagłych wypadkach, np. w przypadku, gdy doznam urazu, 
zachoruję lub stanę się chory w inny sposób podczas KWRWC, 

d) dane osobowe mogą być również wykorzystywane w dowolnym celu: 

- wymaganym lub dozwolonym przez prawo, 

- wymaganym w celu zbadania działania niezgodnego z prawem, 

- wymaganym przez organ śledczy do czynności dochodzeniowych,  

- niezbędnym do zapobieżenia poważnemu i bezpośredniemu zagrożeniu życia, zdrowia lub 
bezpieczeństwa człowieka, zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego, 

- dane osobowe mogą zostać ujawnione za granicą w określonych celach. 

9. Wyrażam zgodę na przechowywanie przez Organizatora Danych Osobowych oraz danych 
medycznych w jego bazie danych.  

10. Zgadzam się przestrzegać wszystkich rządowych protokołów i przepisów niezbędnych do wjazdu 
do Kraju Gospodarza, w tym między innymi wszystkich wymogów związanych z COVID, które mają 
zastosowanie w momencie mojego przyjazdu. Ponadto zgadzam się, że będę przestrzegać wszystkich 
takich protokołów i przepisów przez cały czas mojego pobytu w Kraju Gospodarza i podczas KWRWC. 

11. Jestem świadomy, że wydarzenia mogą zostać opóźnione lub odwołane z przyczyn niezależnych od 
Organizatora. Zgadzam się na to, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, 
finansowe lub inne, które mogę ponieść, wynikające lub spowodowane bezpośrednio lub pośrednio 
przez siły pozostające poza kontrolą Organizatora, w tym między innymi: strajki, przerwy w pracy, 
wypadki, działania wojenne lub terrorystyczne, zamieszki cywilne lub wojskowe, pogodę, pandemie 
lub epidemie lub choroby, katastrofy nuklearne lub naturalne lub klęski żywiołowe, a także przerwy, 
utratę lub nieprawidłowe działanie narzędzi, komunikacji lub usług komputerowych (oprogramowania 
i sprzętu). Organizator, w mało prawdopodobnym przypadku ewentualnego odwołania KWRWC z 
jakiegokolwiek powodu, zwróci wszystkie opłaty organizacjom i osobom, które mogły przyczynić się do 
sfinansowania wydarzenia. Takie zwroty będą dokonywane wyłącznie do kwoty, jaką Organizator 
będzie miał do dyspozycji po spełnieniu wszystkich zobowiązań. 

Testy antygopingowe i kwalifikacji płci (dotyczy tylko zawodników startujących w chodzie 
sportowym na dystansie 20 km w kategorii OPEN): 

Przyjmuję do wiadomości, że testy antydopingowe i kwalifikacji płci będą przeprowadzane zgodnie z 
zasadami i przepisami antydopingowymi i in. World Athletics i niniejszym wyrażam zgodę na poddanie 
się wszelkim wymaganiom dotyczącym tych testów w KWRWC.  


