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W sobotę w naszym mieście odbył się Puchar Europy w Nornic Walking. W zawodach, które
miały charakter amatorski udział wzięło ok. 650 zawodników, w tym reprezentanci z Niemiec,
Słowenii, Mołdawii, Chin, Australii, Rosji, Litwy, Ukrainy oraz Austrii. Startujący mieli do wyboru
trzy dystanse: na 5 lub 10 km albo półmaraton o długości 21 097 m. Wszystkie trasy biegły
przez malownicze, ale zarazem bardzo wymagające tereny elbląskiej Bażantarni.
- „Jest to piękny początek. Mamy wspaniałe miejsce w Bażantarni. Mam nadzieję że ta impreza
będzie w kolejnych latach kontynuowana. Będę o to zabiegał, bo to wspaniała promocja miasta”
– podkreślał podczas otwarcia Prezydent Elbląga Witold Wróblewski
- „To Bieszczady Północy. Trasa ma wiele walorów krajobrazowych, ale z drugiej strony jest
bardzo wymagająca, jest wiele ciężkich podejść – zaznaczył Olgierd Bojke Prezes Polskiej
Federacji Nordic Walking. Dziękował również Prezydentowi miasta i władzom województwa
oraz członkom Klubu sportowego Elbląskie Włóczy-kije za pomoc w organizacji Pucharu
Europy. – „To dzięki Państwa zaangażowaniu mamy dziś tak wspaniałą imprezę. Jestem z niej
bardzo zadowolony. Udało nam się wspólnie zrealizować wszystkie założone cele”.
Podczas tegorocznych zawodów w Elblągu przedstawiciele krajowych federacji z Polski,
Niemiec i Słowenii podpisali umowę o powołaniu Europejskiej Organizacji New Walkingu –
nowej techniki marszu, w której używa się kijków z obciążeniem czy specjalnym osprzętem.
Oprócz sportowej rywalizacji nie brakowało również licznych atrakcji przygotowanych zarówno
dla zawodników, jak i kibiców. Były między innymi: zawody sportowe, strefa zabaw oraz
szkółka nordic walking, gdzie instruktorzy demonstrowali poprawne techniki marszu. Przed
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startem zawodnicy z Chin wykonali „nordicowy performance”, samodzielnie przygotowany układ
choreograficzny z kijkami.
Organizatorami Pucharu Europy byli: Witold Wróblewski Prezydent Elbląga oraz Polska
Federacja Nordic Walking.
Patronat Honorowy objęli: Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Gustaw Marek
Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Maciej Bukowski Konsul Honorowy
Mołdawii.
Wyniki rywalizacji dostępne są na stronie: http://czas-start24.pl/tournaments/e47nordic
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