
 

 

Informacje i regulamin imprezy  

Data: piątek , 26 sierpnia 2022 

Przewidywana godzina startu : 18.00 

Lokalizacja Miasto Karpacz – trasa na dystansie ok 4,5 km – przebiegająca ulicami miasta w następującym 

porządku: 

START w pobliżu Urzędu Miasta Karpacz 

ul. Konstytucji 3 Maja (częściowo przez deptak), 

ul. Mickiewicza (częściowo) 

Park Leśny przy ul. Rybackiej 

Park przy Wodospadzie 

Ścieżka wydłuż Łomnicy do ronda Biały Jar 

ul. Gimnazjalna, ul. Piastowska 

ul. Wolna,  

Trasa Zdrowia na Pohulance 

ul. Kościelna. 

META 

Stadion Lekkoatletyczny im. Ireny Szewińskiej przy ul. Polskich Olimpijczyków 1 



 

 

 

Organizator: Fundacja Roberta Korzeniowskiego-  Klub RK Athletics 

Cele imprezy: 

 -Promocja chodu sportowego , formy jako sportowej aktywności dostępnej dla każdego  

 -Promocja walorów turystycznych miasta Karpacz 

Zasady uczestnictwa: 

 Uczestnictwo w imprezie nie wymaga wniesienia opłaty startowej 

 Udział w imprezie możliwy po dokonaniu zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie 

Klubu Roberta Korzeniowskiego https://www.rkathletics.com/aktualnosci/mityngi/ 

 Zapisy zostaną otwarte w nie później niż dniu 1 sierpnia od godz. 12.00 

 Zapisów można też dokonywać bezpośrednio w biurze zawodów usytuowanym w 

pomieszczeniach biurowych  Stadionu im. Ireny Szewińskiej a otwartym dla Uczestników w 

czwartek 25.08 w godzinach 12.00- 20.00 i piątek 26.08( w dniu zawodów) w godzinach 

10.00-19.00 

 Liczba miejsc startowych jest limitowana do 200 a w zapisach obowiązuje zasada ,,kto pierwszy 

ten lepszy” 

 Numery startowe będzie można odebrać w biurze zawodów do godziny 16.30 , zaś w 

godzinach 17.00- 17.45 można będzie odebrać numer w punkcie informacyjnym ulokowanym w 

pobliżu linii STARTU , przy ul. Konstytucji 3 Maja 

 Nie obowiązuje limit wieku , ale uczestnicy niepełnoletni uczestnicy mogą brac udział wyłączne 

za zgodą opiekuna prawnego. 

 Organizator zastrzega sobie stworzenie listy rezerwowej , z której uczestnicy zostaną 

zakwalifikowani do marszu o ile nie zgłoszą się osoby zapisane wśród pierwszych 200  na liście.  



 Uczestnik może wyruszyć na trasę wyłączne z widocznym dla Organizatora i Służb 

Porządkowych oficjalnym numerem startowym wydanym w Biurze zawodów 

 

 

Nagrody Fair Play 

Wszyscy uczestnicy , którzy przekroczą linię mety otrzymają pamiątkowy medal ,,Walking Lovers 

Karpacz” 

Pomiar czasu i klasyfikacja końcowa  

Zawody nie mają charakteru oficjalnego chodu rozgrywanego według zasad PZLA- pomiar czasu będzie 

miał charakter orientacyjny , zaś klasyfikacja z uwzględnieniem zajętego miejsca nie będzie prowadzona. 

Limit czasu 

Na pokonanie trasy chodu przewiduje się czas nie przekraczający 90 min. 

Menadżer Festiwalu  

Justyna Korzeniowska:  j.korzeniowska@rkathletics.com 

Kontakt do Biura Zawodów 

kontakt@rkathletics.com 

 

UWAGA- Organizator zastrzega sobie dokonanie zmian w regulaminie z powodów uzasadnionych 

merytorycznie, bądź logistycznie . 

 


