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SKŁAD ZARZĄDU 

WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH 

W KADENCJI 2021 – 2024 

L.P. Imię  i Nazwisko Funkcja Adres mailowy Numer 
telefonu 

PREZYDIUM 

1 Aleksander Daniel Prezes aleksander.daniel@wioslarstwo.poznan.pl 601 704 883 

2 Jarosław Janowski Vce Prezes ds. Sportowych jano212@vp.pl 608 336 621 

3 Jarosław Różycki Vce Prezes ds. Finansowych rozycki@najlepsi.net 798 336 130 

4 Paweł Szczepaniak Vce Prezes ds. Organizacyjnych pawel.szczepaniak@pztw.pl 
rbwpoz@wp.pl 601 568 699 

5 Franciszek Kamiński Przewodniczący Kolegium Sędziów frankam@op.pl 601 574 025 

6 Anna Kalinowska Sekretarz Zarządu annakalinowska78@gmail.com 518 420 260 

CZŁONKOWIE 

7 Lech Burchard Członek august146@wp.pl 606 750 067 

8 Małgorzata Król Członek malgorzata.krol@onet.pl 793 345 466 

9 Paweł Mermela Członek pawel.mermela@gmail.com 696 055 559 

10 Michał Solarski Członek michal.solarski@airtechnika.pl 601 883 700 

11 Błażej Kamola Trener Koordynator blazejkamola@gmail.com 506 036 440 

KOMISJA REWIZYJNA 

12 Tomasz Majchrzak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej tomasz.kw04@gmail.com 883 053 003 

13 Ryszard Wlazły Vi-ce Przewodniczący  602 753 101 

14 Wojciech Tadeuszak Sekretarz  600 200 149 

 

 
 

 



 
 

 
KALISKIE	TOWARZYSTWO	WIOŚLARSKIE	

62-800	KALISZ,	PARK	MIEJSKI	2	
TEL.	062/757	46	69	

NIP	618-163-59-68		Regon	001046889	
	
	

KLUB	WIOŚLARSKI	Z	1904	R	
61-556	POZNAŃ,	UL.	PIASTOWSKA	40	

TEL.	061/833	02	93	
NIP	783-15-31-726		Regon	639752461	

	
	

POZNAŃSKIE	TOWARZYSTWO	WIOŚLARZY	TRYTON	
61-556	POZNAŃ,	UL.	PIASTOWSKA	38	

TEL.	061/833	36	65	
NIP	783-10-94-823		Regon	004779871	

	
	

TOWARZYSTWO	WIOŚLARZY		POLONIA	
61-136	POZNAŃ,	UL.	WIOŚLARSKA	74	

TEL.	695-222-239	
NIP	782-14-27-192		Regon	639552650	

	
	

AZS-AWF	POZNAŃ	
61-135	POZNAŃ,	UL.	ŚW.	ROCHA	9	

TEL.	061/877	15	57	
NIP	782-14-22-651		Regon	630405433	

	
	

KLUB	SPORTOWY	POSNANIA	
61-644	POZNAŃ,	UL.	SŁOWIAŃSKA	78	

Przystań:	61-136	POZNAŃ	ULWIOŚLARSKA	72	
TEL.	061/877	05	85	

NIP	777-00-03-417		Regon	001316834	
	
	

UCZNIOWSKI	KLUB	SPORTOWY	UKS	„DWÓJKA		KÓRNIK”	
sekcja	wioślarska	

SZKOŁA	PODSTAWOWA	NR	2	W	KÓRNIKU	
62-035	KÓRNIK,	UL.	ARMII	KRAJOWEJ	11	

TEL.	061/817	04	70	
	
	

POZNAŃ	ROWING	CLUB	
klub@poznanrowingclub.pl	

tel.793345466	
NOP	7702530590		Regon	38963984	



 
 

SĘDZIOWIE	WZTW		
	
	
	

									FISA	
	
1. Woldański	Grzegorz	

 
 
   
KL.	ZWIĄZKOWA																																																																																																																																																																						

 
1. Bruź Paweł 
2. Burchard Lech 
3. Drygas Ryszard 
4. Garstecki Olgierd 
5. Kamiński Franciszek 
6. Pestka Jerzy 
7. Pomianowicz Irena 
8. Noculak Krzysztof 
9. Skałecki Kazimierz 
10. Śliwicka Aleksandra 
11. Tadeuszak Wojciech 
12. Wiśniewska Urszula 
13. Wlazły Ryszard 
14. Zentek Mateusz 
15. Noculak Natalia 
16. Andrzejak -Bąk  Anna 
 

 
KL.		I	
	

1. Gralak Małgorzata 
2. Garczyński Witold 
3. Kubala Daria 
4. Talar Tomasz 
5. Letkiewicz Daria 

	
 
 KL. II 
                                                                                                                  

1. Kucharski Maciej 
2. Mroziński Michał 
3. Słomianna Mirosława 
4.    Trzmiel Mateusz                                          
5.    Winkler Adam 
6. Szymkowiak Natalia 
7. Szczuka Joanna 
8.  Kalinowska Anna 

        9.    Kalinowski Krzysztof 
10.   Wlekliński Szymon 
12.   Majek Anna 
13.   Michałowski Dawid 

14.   Walczak Zuzanna 
15.    Szeszuła Damian 
16.    Mieszczak Adrian 
17.    Dopierała Mikołaj 
18.    Szewczyk Michał 
19.    Mayer Anna 

        20.   Wiciak  Krzysztof 
  



 
 

                                        
UWAGA 
Ze względu na stan epidemiologiczny, obostrzenia oraz inne niezależne od 
organizatora kalendarz imprez oraz regulaminy poszczególnych imprez mogą ulec 
zmianie 

 
 
 

 
ZAWODY WZTW 

 
 
 

1. 06.03.2022   Mistrzostwa Miasta Poznania na ergometrach  

2. 11.06.2022    Warsztaty wioślarskie - Kalisz 

3.  09-10.07.2022      Ogólnopolskie Regaty Wioślarskie 

                                           II Grand Prix Amatorów 

4. 01.10.2022             Mistrzostwa Miasta Poznania  

Makroregionalne Mistrzostwa Młodzików 

5. 02.10.2022              Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego 

6. 19.11.2022          Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego  

      na ergometrach, Kalisz 

 
          
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 



 
 

 
KALENDARZ 

 REGAT WIOŚLARSKICH Z UDZIAŁEM MASTERSÓW I AMATORÓW  
W  2022 ROKU 

 

30.01. Mistrzostwa Polski na ergometrze 
wioślarskim 

Wrocław  Możliwy udział Mastersów z 
licencjami 

 

06.03. Mistrzostwa Miasta Poznania na 
Ergometrach 

Poznań Możliwy udział Mastersów i 
Amatorów na oświadczenia 

dystans 1000m 

 

12.03. 
 

Ergoduathlon                         
Bieg /ergometr / bieg 

Poznań Zawody otwarte dla wszystkich z 
licencjami i bez licencji 

 

14.04 Wiosenne Regaty Długodystansowe Kruszwica Możliwy udział Mastersów z 
licencjami 

 

07.05 Regaty rozpoczęcia sezonu WZTW 
Półmaraton  ,,Posnania Challenge”  

Poznań Zawody otwarte dla wszystkich z 
licencjami i bez licencji 

 

 

21.05. V Maraton Wioślarski Toruń-
Bydgoszcz 

Toruń 
Bydgoszcz 

Zawody otwarte dla wszystkich 
bez licencji 

 

 

22.05. Wioślarska Liga Amatorów – 
Mistrzostwa Bydgoszczy  

Bydgoszcz Zawody otwarte dla wszystkich 
bez licencji 

 

3-5.06 Mistrzostwa Polski Seniorów       Poznań Mistrzostwa Mastersów dla 
zawodników z licencjami 

 

11.06 Warsaw Head. International Rowing 
Regatta 

Warszawa Zawody otwarte dla wszystkich 
bez licencji na ósemkach 

 

11.06. Międzynarodowe Warsztaty 
Wioślarskie  

Kalisz Zawody na 1000 m z 
możliwością starów dla 

Mastersów i Amatorów z 
licencjami i bez licencji 

 

12.06. Wioślarska Liga Amatorów (do 
potwierdzenia) 

Warszawa Zawody otwarte dla wszystkich 
bez licencji 

 

16-19.06. Euro Masters Regatta  Bled Zawody dla Mastersów i 
Amatorów powyżej 27 roku życia 

także waga lekka 
 

 



 
 

09-10.07. Ogólnopolskie Regaty Wioślarskie  
Wioślarska Liga Amatorów 

Poznań Zawody na 1000 m z 
możliwością starów dla 

Mastersów i Amatorów z 
licencjami i bez licencji 

 

 

13.08. Regaty o Puchar Warty Poznań             
Rzeka Warta 

Regaty sprinterskie rozgrywane 
systemem pucharowym. Dla 

wszystkich 

 

7-11.09 World Rowing Masters Regatta Libourne 
(Francja) 

Zawody dla Mastersów i 
Amatorów powyżej 27 roku życia 

 

17-18.09 XIV Mistrzostwa Polski w Sprincie  
XXXIX Memoriał Juliusza 

Kawieckiego 

Płock Regaty dla Mastersów i 
Amatorów z licencjami i bez 

licencji 

 

24.09. XXXI Wielka Wioślarska o Puchar 
Brdy 

Bydgoszcz Zawody otwarte dla wszystkich 
bez licencji na ósemkach 

 

01.10. Wioślarska Liga Amatorów    Warszawa Zawody na 1000 m z 
możliwością starów dla 

Mastersów i Amatorów bez 
licencji 

 

 

01-02.10 Mistrzostwa Województwa 
Wielkopolskiego i Otwarte 

Mistrzostwa  Poznania 

Poznań Zawody z możliwością starów dla 
Mastersów i Amatorów bez 

licencji na 1x i 2x 
 

 

08.10. Długodystansowe Regaty na 
Czwórkach 

Warszawa Zawody z możliwością starów dla 
Mastersów i Amatorów bez 

licencji 
 

 

05-06.11. Silver Skiff Turyn (Włochy) Regaty na jedynkach dystans 11 
km 

 

11.11. Regaty Niepodległości Szczecin Regaty dla Wszystkich bez 
licencji na 7 km dla jedynek i na  

500m dla 2xmix oraz ósemek 

 

 

 



 
 

 
TABELA PRZELICZNIKÓW CZASOWYCH MASTERS / AMATOR     
           WSZYSTKIE TYPY ŁODZI I ERGOMETR CONCEPT 2     
                                 WIOŚLARSTWO POLSKA       
        
KATEGORIA     WIEK   1000 m.    500 m.    dystans    
             
        AA 18 - 26 0 0 0    
         A 27 - 35 0 0 0    
         B 36 - 42 0 0 0    
         C 43 - 49  5 2 2 x …    
         D 50 - 54 10 4 4 x …    
         E 55 - 59  15 6 6 x …    
         F 60 - 64  20 8 8 x …    
         G 65 - 69  27 11 11 x …    
         H 70 - 74  35 14 14 x …    
         I 75 - 79  45 18 18 x …    
         J 80 - 82 55 22 22 x …    
         K 83 - 85 65 27 27 x …    
         L 86 - 88  75 33 33 x …    
        M 89 - >>> 90 40 40 x …    
        
LEGENDA               
Przelicznik wskazany w sekundach.       
Dystans - przelicznik = wskaźnik w sekundach z dystansu 500 m.     
x total dystans / przez 500.         
( np. w kategorii "E" dla dystansu 2700 m. będzie - 2700:500=5,4 x 6 = 32,4 sek. 
)     

        



 
 

 
 
 

XIV OTWARTE MISTRZOSTWA MIASTA POZNANIA 
NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM 

 
1.   TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
 
 

Zawody odbędą się 06 marca 2022 r. (niedziela)  
Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej ul. Piotrowo 3 

               
 
 

2.   KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA ZAWODÓW  
 

Organizatorem zawodów jest Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich, komisję 
sędziowską powołuje WZTW        
                                                                                                                       

     3.   PROGRAM ZAWODÓW 
 

# Godz. Kategoria Rocznik Dystans 
1 10:00 Młodziczki 2008–2009 1500 m 
2 10:30 Młodzicy 2008–2009 1500 m 
3 11:00 Juniorki młodsze 2006–2007 2000 m 
4 11:30 Juniorzy młodsi 2006–2007 2000 m 
5 12:00 Juniorki 2004–2005 2000 m 
6 12:30 Juniorzy 2004–2005 2000 m 
7 13:00 Juniorki waga lekka 2004–2005 do 60 kg 2000 m 
8 13:10 Juniorzy waga lekka 2004–2005 do 70 kg 2000 m 
9 13:20 Kobiety waga lekka 2003 i starsze do 62,0 kg 2000 m 

10 13:30 Mężczyźni waga lekka 2003 i starsi do 75,0 kg 2000 m 
11 13:40 Kobiety 2003 i starsze 2000 m   
12 14:00 Mężczyźni 2003 i starsi 2000 m 
13 14:20 Masters  1995 i starsze (27+) 1000 m 
14 14:45 Amatorzy  2004 i starsze (18+) 500 m 

 
Rozstawienie zawodników w biegach ustala trener koordynator WZTW na podstawie 
poziomu sportowego zawodników.  

  
4. ZGŁOSZENIA IMENNE 

 
Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy https://zgloszenia.wioslarstwo.poznan.pl do dnia 
02 marca 2022 r.  godz. 24.00 wraz z rekordem z tego roku. 
Zgłoszenia Młodzików, Mastersów i Amatorów nie posiadających licencji proszę 
przesłać poprzez formularz: https://form.jotform.com/220522977961059  

      również do dnia 02 marca 2022 r. godz. 24.00 po tym terminie trener koordynator 
dokona rozlosowania. 



 
 

 
5. INFORMACJE OGÓLNE 

 
 
• Zawody odbędą się na 10 ergometrach wioślarskich firmy Concept2 
• Start pierwszego wyścigu planowany jest na godz. 10.00 
• Zebranie Delegatów 06.03.2022 r. o godz. 8:45 
• Zebranie Komisji Sędziowskiej 06.03.2022 r. o godz. 9.00 
• Wpisowe na zawody za zawodników zgłoszonych:  
 
• Masters, Amatorzy - 50 zł 
• Juniorzy i juniorzy młodsi - 30 zł 
• Młodzicy - 15 zł 
• Seniorzy - 40 zł 
 
Opłatę startową uiścić w gotówce bezpośrednio przed zawodami w biurze zawodów na hali 
sportowej lub przelewem w odpowiedniej wysokości na poniższe dane: 
 
Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich 
ul. Władysława Reymonta 35 
60-791 Poznań 
nr konta: 94 1240 1747 1111 0010 4511 2608 

 
6. KATEGORIA AMATORÓW 

W kategorii Amatorów (500 m) mogą startować osoby spełniające jeden z poniższych warunków: 
• osoby, które w sezonie startowym rocznikowo kończą 18 lat 
• osoby, które nie miały nigdy licencji PZTW, 
• posiadają licencje PZTW, ale nigdy nie odbyły żadnego startu w zawodach organizowanych 

przez PZTW, 
• osoby, które posiadały licencje jednak nie startowały przez przynajmniej 3 sezony w 

zawodach rangi Mistrzowskiej lub organizowanych przez PZTW 
 
Klasyfikacja odbywać się będzie w 3 kategoriach wiekowych (z podziałem na płeć w każdej z nich): 

A. 18 - 35 
B. 35 - 50 
C. 50+ 

 
 
 
Uwaga! „W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich 
o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych 
orzeczeń zmienione są warunki uzyskiwania zaświadczeń lekarskich. Zawodnik uczestniczący w regatach, 
pod karą niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, 
stwierdzające jego zdolność do startu. Orzeczenie może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w 
odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia na podstawie profilaktycznego badania 
lekarskiego (bilansu zdrowia), a w odniesieniu do zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia na 
podstawie posiadanej dokumentacji medycznej. Badanie okresowe przeprowadza się co 12 miesięcy poza 
wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu. Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych 
przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Do badań rozpoczętych przed dniem 
wejścia w życie ww. Rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Uznawane będą jedynie 
oryginalne dokumenty (książeczka zdrowia, zaświadczenie lekarskie) a dla zawodników kadry wyciąg z bazy 
danych medycznych Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej potwierdzony przez Sekretarza 
Generalnego PZTW. Wyklucza się możliwość przedstawiania dokumentów w postaci elektronicznej. 
Powyższe wymagania dotyczą również zawodników – masters.”          
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

ERGODUATHLON 
   12.03.2022r. 

 
     Zawody biegowo - ergometrowe 

 
REGULAMIN 

 
1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  

 
Zawody odbędą się w dniu 12 marca 2022r. w Poznaniu przy ul. Wioślarskiej 72               
(Przystań Posnania) oraz w przyległym parku, na dystansie krótkim 3/3/3                                       
tzn. 3 km biegu/3km ergometru/3km biegu. 

 - Start, meta oraz etap ergometrów w Przystani Posnania. 
 

2.  CELE ZAWODÓW: 
 

• Propagowanie aktywności sportowej oraz zdrowego stylu życia. 
• Popularyzacja dyscyplin – wioślarstwo oraz bieganie. 
• Promocja klubu fitness oraz przystani sportów wodnych „Przystań Posnania”. 

 
3. ORGANIZATOR i BIURO ZAWODÓW: 

 
„Przystań Posnania”  KS Posnania Sp. z o. o. ul. Wioślarska 72, 61-136 Poznań,                                      
NIP: 9721241276, nr tel.: 618770585 
 

 
4. TRASA: 

4.1. Dystans: 3km bieg + 3km ergometr wioślarski + 3 km bieg 
4.2. Start do ErgoDuathlonu nastąpi przy Przystani. Trasa biegu przebiegać                                                    

będzie przez  Park nad Wartą (załącznik nr 1 do regulaminu), strefa                                    
z ergometrami wioślarskimi znajdować się będzie na terenie Przystani -                      
na placu wjazdowym od strony rzeki Warty.  
I część zawodów: bieg 3 km – przez większość dystansu trasa płaska i szybka, 
możliwe lekkie wzniesienia, nawierzchnia dobra – asfalt.  
II część zawodów: ergometr 3 km – wiosłowanie na ergometrze wioślarskim. 



 
 

III część zawodów: bieg 3 km – przez większość dystansu trasa płaska i szybka, 
możliwe lekkie wzniesienia, nawierzchnia dobra – asfalt. (trasa taka sama jak w cz. I 
zawodów). 
 

5. KONKURECJE: 
5.1. Kobiety 
5.2. Mężczyźni 
5.3. Mastersi, Amatorzy 
5.4. Sztafety mix (zespoły trzyosobowe w  konfiguracji : dwóch mężczyzn i jedna kobieta 

lub dwie kobiety i jeden mężczyzna). Każdy z uczestników sztafety startuje na 
jednym z odcinków czyli 3 km biegu lub 3 km na ergometrze.  

 
6. ZGŁOSZENIA, OPŁATY I PAKIETY STARTOWE: 

 
6.1. Konkurencja kobiet i mężczyzn – zawodnicy pełnoletni 50,00 zł / 1os., zawodnicy 

niepełnoletni 25,00 zł / 1os.  
Sztafeta mix – 100,00 zł / 3os. 
6.2. Zgłoszenia można dokonać mailowo na adres: ergoduathlon@wp.pl                       lub w 

recepcji Przystań Posnania, podając imię i nazwisko, wiek, przynależność klubową 
(jeżeli występuje) oraz załączając potwierdzenie przelewu. 

6.3. Wpłat należy dokonywać osobiście w recepcji klubu Przystań Posnania                    lub 
przelewem na numer konta 70 1020 4027 0000 1302 1131 5431, w tytule: imię i 
nazwisko, opłata startowa w ErgoDuathlon. 

6.4. Termin zgłoszeń i wniesienia opłaty startowej mija 09.03.2022r.  
6.5. Pakiety startowe będą do odbioru w dniu zawodów w godzinach otwarcia biura czyli 

od 8.00 do 11.00 (min. 1 godzinę przed startem). 
 

7. WERYFIKACJA I LIMITY ZAWODNIKÓW: 
 
7.1. Za osobę zgłoszoną uznaje się osobę, która wysłała zgłoszenie mailowo                          

i dokonała wpłaty na konto lub dokonała formalności w recepcji klubu Przystań 
Posnania do 09.03.2022r. 

7.2. Obowiązuje limit uczestników: 150 osób. 
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów                 

w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń.  
7.4. W przypadku rezygnacji z zawodów po dokonaniu wpłaty – wpisowe nie podlega 

zwrotowi.  
7.5. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować, istnieje możliwość 

przeniesienia opłaty na inną osobę po uprzednim zgłoszeniu tego faktu    - do 10 
marca 2022r.  

7.6. Weryfikacja będzie się odbywać w biurze zawodów w dniu startu w godzinach od 
8:00 do 11.00 (min. 1 godzinę przed startem). Zawodnik pobiera pakiet startowy i 
wypełnia oświadczenie  o stanie zdrowia oraz ankietę Covid-19. 

 
 



 
 

8. GODZINY STARTÓW, POMIAR CZASU , WYNIKI: 

 
8.1. Starty odbywać się będą ze startu wspólnego w seriach od 20 do 40 zawodników w 

jednej serii. 
8.2. Pierwszy start  - zawodnicy  godz. 9:00. 

Drugi start – zawodniczki godz. 9:45. 
Trzeci start – Mastersi, Amatorzy  godz. 10:30.  
Czwarty Start – Sztafety godz. 11:30.  

8.3. Dekoracja zwycięzców i uczestników zawodów odbędzie się o godz. 12:30                w 
Przystań Posnania. 

8.4. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone przez Komisje Sędziowską 15 min. przed 
dekoracją zwycięzców. Komisja Sędziowska mierzy czas brutto                                        
(od startu do mety wraz z czasami przejścia z biegu w wiosłowanie                               i 
z wiosłowania w bieg). 
 

9.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 
 
9.1. Administratorem danych osobowych uczestników ErgoDuathlon jest Przystań 

Posnania, ul. Wioślarska 72, 61-136 Poznań 
9.2. Dane osobowe uczestników ErgoDuathlon będą przetwarzane w celach    

przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania                           
i odbioru, rozliczenia nagród oraz innych czynności związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. Dane osobowe nie będą udostępniane innym 
odbiorcom. 

9.3. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją ErgoDuathlon 
także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej 
organizacji Zawodów ErgoDuathlon.                            Dane osobowe zawodnika 
mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem danych 
osobowych przy realizacji ErgoDuathlon i akcji z nim związanych na podstawie 
umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO. 

9.4. Dane osobowe uczestników ErgoDuathlon będą wykorzystywane zgodnie z 
warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych (RODO). 

 

10.  NAGRODY I UWAGI KOŃCOWE: 
 

10.1. Wszystkich uczestników ErgoDuathlon obowiązuje niniejszy regulamin. 
10.2. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne. 
10.3. Zawodnicy mają możliwość skorzystania z szatni i  pryszniców w budynku 

„Przystań Posnania”. 
10.4. W przypadku zejścia z trasy, zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację 



 
 

można zgłosić sędziom lub obsłudze tras, a następnie sędziemu głównemu.                    
Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.  

10.5. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.  
10.6. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów 

rozpatrywać będzie komisja sędziowska.  
10.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.  
10.8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.  
10.9. Organizator przewiduje medale dla wszystkich uczestników zawodów oraz 

nagrody dla zwycięzców Ergoduathlonu. 

Dla zwycięzcy w klasyfikacji ogólnej mężczyzn 500,00 zł, za drugie miejsce 
300,00 zł i za trzecie 200,00 zł. Dla zwyciężczyni w klasyfikacji ogólnej kobiet  
nagroda 500,00 zł, za drugie miejsce 300,00 zł i za trzecie 200,00 zł . 
Warunkiem przyznania nagród jest wzięcie udziału minimum 15 zawodników           
i 15 zawodniczek w zawodach.  

W sztafetach Organizator przewiduje nagrodę tylko za pierwsze miejsce                     
w wysokości 600,00 zł, pod warunkiem że w zawodach weźmie udział 
minimum 5 sztafet.  

 



 
 

„Posnania Challenge” 
07.05.2022r. 

Półmaraton Wioślarsko-SUP-Kajakowy 
Rogalinek – Poznań 

Rozpoczęcie Sezonu Wioślarskiego WZTW 
 

 
1. TERMIN I MIEJSCE REGAT  

 
• Regaty odbędą się w dniu  07maja 2022 r. roku na rzece Warcie, na dystansie:  

- 21km, od Rogalinka Przystań Kotwica do Poznania na wysokości Przystań Posnania.  
- 3km, od mostu kolejowego na Starołęce do Przystań Posnania 

• Przewidziany jest start lotny po jednej osadzie.  
• Biuro regat znajdować się będzie w Poznaniu w Przystani Posnania, ul. Wioślarska 72, 61-136 

Poznań. 
 
 

2. CELE REGAT  
 

• Powrót do tradycji organizacji regat ogólnopolskich na  rzece Warcie. 
• Promocja terenów nadwarciańskich i rzeki Warty w okolicach od Rogalina do Poznania dla rekreacji i  

sportu. 
• Promocja wioślarstwa i innych sportów wodnych.  

 
 

3. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT  
 

• Organizatorem regat jest Przystań Posnania przy wsparciu WZTW i RBW Developer Sp. z o. o. Sp. 
k.    

• Komisję sędziowską powołuje organizator regat.  
• Zebranie delegatów i sędziów odbędzie w Przystani Posnania w Poznaniu 

ul. Wioślarska 72 w dniu regat 07.05.2022 r. o godzinie 8.30. 
• Ostateczna lista startowa regat będzie wywieszony na starcie i mecie o godzinie 9:00 w dniu regat. 

        
      4. PROGRAM REGAT 
 

Numer Kategoria biegu Kategoria  
sprzętowa 

Dystans[m] Przewidywana 
godz. startu 

1. Młodzicy i młodziczki    
( 4x,4x+) 

łodzie wioślarskie,  3000 10:30 

2. Dwójki (2x,2-,2xmix) łodzie wioślarskie, 
kajaki, kanadyjki 

21000 10:50 

3. jedynki łodzie wioślarskie, 
kajaki, kanadyjki, 

SUP 

21000 11:00 

 
Godzina 13.30. Dekoracja zwycięzców, rozdanie nagród.  
Godzina 14.00. Zamknięcie regat. 
 

5. WARUNKI  UCZESTNICTWA  
 

• W Biegu półmaratońskim 21 km przewidziane są  kategorie wiekowe oraz podział na kajaki, łodzie w 
jedynkach i dwójkach oraz Supy w jedynkach, w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn. Ponadto 
prowadzona będzie odrębna klasyfikacja wg. Kategorii wiekowych: junior, senior oraz 
masters/amator wg.  kategorii wiekowych.  



 
 

• Zawodnik przed startem musi być zdrowy i  przy odbiorze numerka startowego podpisuje 
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w tego typu zawodach oraz wypełnia 
ankietę  Covid-19. 
            
                                                                                                                                     

6. ZGŁOSZENIA DO REGAT 
 

Zgłoszenia do regat dokonujemy e-mailem na adres: biuro@przystanposnania.pl w terminie do dnia  
02 maja 2022 r. do godziny 24:00. Wstępna lista startowa zostanie udostępniona przez  
Organizatora  04.05.2022 roku.  

 
7. WPISOWE DO REGAT  
 
• Opłaty wpisowej należy dokonać przelewem do 04.05.2022 roku na konto bankowe KS Posnania 

Sp. z o. o.,  ul. Wioślarska 72, 61-136 Poznań, nr 70 1020 4027 0000 1302 1131 5431     
• Wysokość opłat: 

- Półmaraton  Wioślarsko-SUP-Kajakowy Rogalinek – Poznań  – 100 zł.  W ramach opłaty wpisowej 
każdy zawodnik otrzyma koszulkę regatową, medal za ukończenie biegu, napój i ciepły posiłek, w 
ramach opłaty organizator zapewnia transport łodzi na start do Rogalinka po wcześniejszym zgłoszeniu 
zapotrzebowania na transport. 
 - Młodzicy na dystansie 3 km opłatę startową wnoszą wg. WIS WZTW czyli 15 zł za osobę 

• Dodatkowe koszty startu: 
 

-Wypożyczenie na start jedynki ( łodzi, kajaka, kanadyjki czy deski) -  100zł 
-Wypożyczenie na start dwójki –  200zł 
-Wypożyczenie na start czwórki – 400 zł 

                       
               
 
8. INFORMACJE DODATKOWE 
 
• Nagrody  

- W biegu półmaratońskim Rogalinek – Poznań, ufundowane zostały nagrody przez firmę RBW dla 
trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w kategorii OPEN na jedynkach kobiet i na jedynkach 
mężczyzn. 
- jedynki kobiet – 1 miejsce 500 zł, 2 miejsce 500 zł, 3 miejsce 500 zł. 
- jedynki mężczyzn – 1 miejsce 500 zł, 2 miejsce 500 zł, 3 miejsce 500 zł. 
 jedynki kobiet 

 
• Pytanie proszę kierować do Pawła Szczepaniaka nr tel. 601568688, Łukasza Nieradki                 nr 

tel. 535328188 lub mailem biuro@przystanposnania.pl  
 
 
 

 

 



 
 

 
 

REGULAMIN 
 

REGAT  WIOŚLARSKICH   
W  RAMACH  WARSZTATÓW WIOŚLARSKICH 

 
 

 
1. TERMIN I MIEJSCE REGAT  
 
Regaty odbędą się w dniu 11 czerwca 2022 roku w Kaliszu – tor regatowy Szałe, Przystań Sportowa KTW, 
ul. Kaliska 84  
 
 
2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT  
 

• Organizatorem regat jest Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie  
• Komisję sędziowską powołuje organizator regat.  
• Zebranie delegatów i sędziów odbędzie się 11 czerwca 2022 r. o godzinie 8:30 na przystani 

klubu KTW ( Szałe ) 
• Program regat będzie wywieszony na torze regatowym o godzinie 9:30 w dniu regat. 
• Dystans 1000 m dla wszystkich.  
• Tor przewidziany jest do jednoczesnego startu 6 osad. 

 
 
3. PROGRAM REGAT 
 
 
Numer Kategoria Kategoria wiekowa Godz. Uwagi 
biegu biegu biegu startu 
1. 1x KJ/KJM 10:00 biegi równorzędne 
2 2x MJ/MJM 10:10 biegi równorzędne 
3 1X MW 10:20 biegi równorzędne 
4 4- MJ/MJM 10:30 biegi równorzędne 
5 2X DZ 10:40 biegi równorzędne 
6 1x CH 10:50 biegi równorzędne 
7 4X+ DZ 11:00 biegi równorzędne 
8 4X- CH 11:10 biegi równorzędne 
9 2X KA/KB/KL/KBL 11:20 biegi równorzędne 
10 1X MA/MB/ML/MBL 11:30 biegi równorzędne 
11 2- MA/MB/ML/MBL 11:40 biegi równorzędne 
12 4X- KJ/KJM 12:00 biegi równorzędne 
13 1X MJ/MJM 12:10 biegi równorzędne 
14 2- MJ/MJM 12:20 biegi równorzędne 
15 1X DZ 12:30 biegi równorzędne 
16 4x- DZ 12:40 biegi równorzędne 
17 2X CH 12:50 biegi równorzędne 
18 4X+ CH 13:00 biegi równorzędne 
19 2X MA/MB/ 13:10 biegi równorzędne 
20 1x KA/KB 13:20 biegi równorzędne 
21 2X KJ/KM 13:30 biegi równorzędne 
22 4X- MJ/MJM 13:40 biegi równorzędne 

 23             2x                                 MW                                 13:50                   biegi równorzędne 
 



 
 

 
4. WARUNKI  UCZESTNICTWA  
 
W regatach uczestniczą zawodnicy w kategoriach: DZ, CH, KJM (15-16 lat), MJM (15-16 lat),  
KJ (17-18 lat), MJ (17-18 lat), MA (19 lat i starsi), KA (19 lat i starsi), MM, MK.  
Uwaga organizator jest zobligowany do zachowania przerw pomiędzy biegami zgodnie z harmonogramem 
godzin startów (przerwy na wypoczynek).  
 
 
 
5. ZGŁOSZENIA DO REGAT 
 
Zgłoszenia do regat  należy dokonywać na mail: ktw.kalisz@interia.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
08 czerwca 2022 roku. 
Wpisowe do regat  od zgłoszonego zawodnika należy  wpłacić najpóźniej w  dniu regat lub przelewem  na 
konto Santander:  71 1090 1128 0000 0000 1201 5707.   
Ewentualne zmiany, (zgodnie z WIS 2021 – postanowienia ogólne) lub wycofania osad można dokonywać 
na zebraniu delegatów.  
 
 
6. WPISOWE DO REGAT za zgłoszonych zawodników: 
 
Seniorzy, młodzieżowcy – 25 zł 
Juniorzy, juniorzy młodsi – 15 zł  
Młodzicy  - 8 zł  
Masters – zwolnieni z opłat   
Zawodnicy z poza Okręgu WZTW –  opłata jak powyżej 
            
 
 
 
       Uwaga!: „W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie 
zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń 
zmienione są warunki uzyskiwania zaświadczeń lekarskich. Zawodnik uczestniczący w regatach, pod karą 
niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego 
zdolność do startu. Orzeczenie może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w odniesieniu do dzieci i młodzieży 
do ukończenia 19. roku życia na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), a w odniesieniu do 
zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej. Badanie okresowe 
przeprowadza się co 12 miesięcy poza wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu. Orzeczenia lekarskie wydane na 
podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Do badań 
rozpoczętych przed dniem wejścia w życie ww. Rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Uznawane będą 
jedynie oryginalne dokumenty (książeczka zdrowia, zaświadczenie lekarskie) a dla zawodników kadry wyciąg z bazy 
danych medycznych Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej potwierdzony przez Sekretarza Generalnego PZTW. 
Wyklucza się możliwość przedstawiania dokumentów w postaci elektronicznej. Powyższe wymagania dotyczą również 
zawodników – masters.”          
 
 

                                 

                Prezes KTW 

             /-/ Lech Burchard 

 

 

 
     



 
 

OGÓLNOPOLSKIE		REGATY	MŁODZIKÓW 
POZNAŃ	

II	GRAND	PRIX		AMATORÓW	
	

	
 
1.	TERMIN	I	MIEJSCE	REGAT		

 
Regaty odbędą się w dniu  09,10 lipca 2021 r. roku w Poznaniu – tor regatowy Malta.  
 

2.KIEROWNICTWO	I	ORGANIZACJA	REGAT		
 

• Organizatorem regat jest Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo w Poznaniu.   
• Komisję sędziowską powołuje organizator regat.  
• Zebranie delegatów i sędziów odbędzie się 09 lipca 2022 r. o godzinie 9.00 dla zawodników     i o 

godz. 10.00 dla Masters w budynku informacji Toru Malta. 
• Program regat będzie wywieszony na torze regatowym o godzinie 11.00 w dniu regat. 
• Dystans 1000 m dla wszystkich.  
• Tor przewidziany jest do jednoczesnego startu 6 osad dla młodzików 
• Biegi młodzików rozgrywane będą systemem rano przedbieg popołudniu finał 
• W przypadku zgłoszenia mniej niż 6 osad do biegu, będą rozgrywane biegi o tory 
• Biegi Masters rozgrywane będą na 8 torach  

 
 
 
 

3.	PROGRAM	REGAT		SOBOTA	PRZEDBIEGI	MŁODZICY	
	
	

Numer Kategoria Kategoria wiekowa Godzina  Uwagi 
biegu biegu biegu startu 

1 1x  CH 12:00             Biegi równorzędne 
2 4x- CH 12:10             Biegi równorzędne 
3 4x+ DZ           12:20             Biegi równorzędne 
4 2x DZ 12:30             Biegi równorzędne 

 
 

OD GODZ 12.40  BIEGI MASTERS 
 

Z PRZELICZNIKIEM CZASOWYM 
Blok Popołudniowy 
            

5 1x 
 
                  DZ               Biegi równorzędne 

6 4x- DZ  Biegi równorzędne 
7 4x+ CH  Biegi równorzędne 
8 2x                    CH               Biegi równorzędne 
9 8x                    DZ               Biegi równorzędne 

    10                                                 8x                    CH               Biegi równorzędne 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
W	NIEDZIELĘ	TAKI	SAM	UKŁAD	BIEGÓW	JAK	W	SOBOTĘ		
	
ROZPOCZĘCIE	REGAT	MŁODZIKÓW	O	GODZ.	10:00	RANO			
	
BLOK	MASTERS		SYSTEMEM	TAK	JAK	W	SOBOTĘ	
	
	
BIEGI	MASTER	BĘDĄ	ROZGRYWANE	W	KONKUENCJACH	:	
	
1. 1xMM											grupy	wiekowe			A		-		H	
2. 2xMM																								„	
3. 4x-MM																							„	
4. 1xMW																								„	
5. 2xMW																								„	
6. 4x-MW																						„	
7. 4+MM																								„	
8. 8+MM																								„	
9. 2xMix																								„	
10. 4x-Mix																						„	
	
	
  JEŻELI BĘDĄ ZGŁOSZENIA TO JEST MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA KILKU BIEGÓW JUNIORÓW I JUNIOREK 
MŁODSZYCH TYM SAMYM SYSTEMWM CO BIEGI MŁODZIKÓW. 

 
 

4.	WARUNKI		UCZESTNICTWA		
 

W regatach uczestniczą zawodnicy w kategoriach: DZ, CH,    MM, MK. Uwaga organizator jest zobligowany do 
zachowania przerw pomiędzy biegami zgodnie z harmonogramem godzin startów (przerwy na wypoczynek).  

 
 
 
 
 
 

 
7. ZGŁOSZENIA	DO	REGAT																																																																																																																											Zgłoszenia do 

regat  należy dokonywać na stronie internetowej http://licence.rowtiming.com w terminie do dnia  05 
lipca2022 r  - do godziny 24:00. Ewentualne zmiany, (zgodnie z WIS 2021 – postanowienia ogólne)  osad 
można dokonywać do 08 lipca do godz. 24:00. Natomiast wycofania	
osad	można	dokonać	na	zebraniu	delegatów.	
	
	

8. 	WPISOWE	DO	REGAT	
	
Młodzicy		-	15	zł	
Juniorzy	,juniorzy	młodsi		-	30	zł	
	
Masters,	Amatorzy			-	50	zł	
	



 
 

 

Regulamin Regat  

II Grand Prix Polski Wioślarstwa Amatorskiego   
 1. Termin i miejsce II Grand Prix Polski Wioślarstwa Amatorskiego:  

Zawody odbędą się 09 Lipca 2022 roku na Torze Regatowym Malta w Poznaniu.   

Organizacja Regat Organizatorem Regat jest Poznań Rowing Club pod nadzorem merytorycznym Porozumienia 

Wioślarskiej Ligi Amatorów.   

2. Dystans i konkurencje Regaty   
Regaty odbywają się na dystansie 1000m na 6 torach.   

Organizator przewiduje wyścigi Debiutantów w następujących konkurencjach:   

- 2x K, M   

- 4x K, M, MIX   

Organizator przewiduje następujące podział na konkurencje:   

- 1x K, M   

- 2x K, M, Mix  

- 4x K, M, Mix   

- 8+ K, M, Mix   

Organizator przewiduje następujące podział na kategorie: Męskie, Kobiece oraz Mix :   

- średnia wieku osady 20-35 lat   

- średnia wieku osady 35-50   

- średnia osady 50+   

  

3. ZASADY REGAT:  

- Prawo startu i warunki uczestnictwa Prawo startu mają zawodnicy posiadający ważne badania sportowe lub 

oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające start w regatach.  - Koniecznym jest wypełnienie dokumentu RODO 

oraz ankiety COVID.  - Dokumenty te muszą być dostarczone do organizatora wraz z aktualnymi badaniami 

lekarskimi.   

- Do startu nie jest wymagana licencja PZTW.  

- Do startu w zawodach uprawnieni są zawodnicy bez przynależności Klubowej.  

- Do regat dopuszczeni zostaną tylko zawodnicy urodzeni przed 2004 roku.  

- Dozwolone są starty zawodników z jednego Klubu jak i osady kombinowane składające się z więcej niż jednego 

Klubu.  

- Limit startów to 2 konkurencje.  

- Minimalny odstęp między biegami to 30 minut.  



 
 

- Zawodnik jest uprawniony do startu po wpłacie wpisowego : 50 zł.  

Brak wpłaty wpisowego w wyznaczonym regulaminem regat terminie spowoduje nieumieszczenie osady na listach 

startowych.  

- Gdy do konkurencji zostanie zgłoszone mniej niż dwie osady bieg się nie odbywa. Jeśli zostanie zgłoszone do 

zawodów po 3 osady, biegi zostają łączone z innym biegiem ze zgłoszonymi 3 osadami, jednak kwalifikowane są 

osobno.   

*Oświadczenie o stanie zdrowia, Covid oraz druk RODO dostępne w załączniku.   

  

4. Zgłoszenie   
Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie tabeli z załącznika i przesłanie jej na adres mailowy 

klub@poznanrowingclub.pl w nieprzekraczalnym terminie 27.06.2022r.   

W tym samym terminie należy dokonać wpłaty wpisowego na nr konta organizatora:   

  

Poznań Rowing Club -  

mBank SA O. Bankowości Detalicznej 07 1140 2004 0000 3702 8183 3297  
W tytule wpisując: imię i nazwisko zawodnika, klub oraz nazwę Regat  

  

5. Informacje dodatkowe  
- Wycofania oraz zmiany w składzie osad można dokonać dowolnie, mailowo na adres 

klub@poznanrowingclub.pl w nieprzekraczalnym terminie 03.07.2022 do godziny 23:59. Każde wycofania po tym 

terminie skutkować będą brakiem zwrotu wpisowego.   

- Zebranie delegatów odbędzie się 09 lipca 2022 na placu dolnym przy punkcie Informacji na terenie  Toru 

Regatowego Malta o godzinie 8.00.   

  
  

- Dokładny minutowy program regat dostępny będzie po zamknięciu zgłoszeń nie później jednak niż do 

05.07.2021 do godz. 18.00. Program ostateczny przedbiegów dostępny będzie na FB do 09.07.2022 do godziny 7.00.   

- Zapotrzebowanie na obiady prosimy wysyłać drogą mailową na adres klub@poznanrowingclub.pl do dnia 

05.07.2022.   

- Każdy Klub ma obowiązek wskazać na początku zebrania delegatów swojego przedstawiciela i tylko on ma 

prawo występować w jego imieniu przez cały czas trwania zawodów.  

Badania lekarskie będą sprawdzane w dniu 09.07.2022 do godziny 10:00.   

  

6. Ramowy Program Regat   
W przypadku zgłoszenia więcej niż 6 osad w danej konkurencji przewidywane są eliminacje do finałów. System 

kwalifikacji: 1-2 miejsce - finał A, reszta według kolejnych najlepszych czasów.  

Godziny startów mogą ulec minimalnym zmiana ze względu na ilość zgłoszonych osad. Odstępy pomiędzy 

konkurencjami pozostaną bez zmian. Organizator zastrzega sobie prawo do dodania biegu okolicznościowego lub 

konkretnego wyścigu na prośbę uczestników. Eliminacje godz. Planowane po godzinie 14:00   

  



 
 

7. Nagrody   
Organizator przewiduje pamiątkowy medal dla zwycięzcy każdego biegu. Jeśli bieg będzie miał cały finał przewidziane 

są nagrody dodatkowe dla trzech pierwszych osad.   

Dla osad w kategorii debiutów Organizator przewiduje pamiątkowy medal dla zwycięzcy każdej kategorii wiekowej w 

każdej konkurencji.   

Poszczególne biegi będą patronowane przez sponsorów i nagrody będą przydzielone poszczególnym osadą.   

  

8. Punktacja   
  
Miejsce  
  

  
1  

  
2  

  
3  

  
4  

  
5  

  
6  

  
7  

  
8  

  
9  

  
10  

  
Punkty  
   

  
12  

  
10  

  
8  

  
7  

  
6  

  
5  

  
4  

  
3  

  
2  

  
1  

                                                                     
  

Uwaga: W przypadku ilości osad mniejszej niż 10 ostatnia osada punktuje 1 punktem.   

9. Reżim sanitarny  

Wszystkie restrykcje będą przystosowane do obecnie panujących przepisów. Jeśli jednak nie będzie przewidzianych 

dokładnych przepisów Organizator będzie zwracał szczególną ostrożność na odstępy między grupami oraz prosił o 

przestrzeganie odstępu społecznego.   

Jeśli będzie wysokie ryzyko zarażenia Organizator wniesie konieczność przestrzegania poniższych zasad:  

Na całym obiekcie i podczas trwania całych Regat obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Brak maseczki u któregoś z 

zawodników, trenerów lub działaczy skutkować będzie wykluczeniem całego Klubu z zawodów.   



 
 

 
 

            OTWARTE	MISTRZOSTWA	MIASTA	POZNANIA			
MAKROREGIONALNE		MISTRZOSTWA	MŁODZIKÓW	W	WIOŚLARSTWIE	

WIOŚLARSKA	LIGA	AMATORÓW	
	

 
1.	TERMIN	I	MIEJSCE	REGAT		

 
Regaty odbędą się w dniu  01.10. 2022 r. roku w Poznaniu – tor regatowy Malta.  
 

2.KIEROWNICTWO	I	ORGANIZACJA	REGAT		
 

• Organizatorem regat jest Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich w Poznaniu.   
• Komisję sędziowską powołuje organizator regat.  
• Zebranie delegatów i sędziów odbędzie się 01.10. 2022 r. o godzinie 9:00  w pawilonie 

informacyjnym. 
• Program regat będzie wywieszony na torze regatowym o godzinie 10:00 w dniu regat. 
• Dystans 1500 m dla wszystkich.  
• Tor przewidziany jest do jednoczesnego startu 8 osad. 

 
 
 
 

3.	PROGRAM	REGAT	
	
 

Numer Kategoria Kategoria wiekowa Godz. Uwagi 
biegu biegu biegu startu 

1 1x  KJ / KJM 11:00 biegi równorzędne 
2 2- KJ /KJM 11:08 biegi równorzędne 
3 2x               MJ /MJM 11:16 biegi równorzędne 
4 4-               MJ / MJM 11:24 biegi równorzędne 
5 2x DZ 11:32 biegi równorzędne 
6  4x+ DZ 11:40 biegi równorzędne 
7 1x CH 11:48 biegi równorzędne 
8 4x- CH 11:56 biegi równorzędne 
9 2x KA / KB / KL/KBL 12:04 biegi równorzędne 
10 1x MW 12:12 biegi równorzędne 
11 1X MA /MB/ ML/MBL 12:20 biegi równorzędne 
12 4x- KJ /KJM 12:28 biegi równorzędne 
13 2- KA /KB / KL/KBL 12:32 biegi równorzędne 
   

 
  

PRZERWA       

14 1x                 MJ / MJM 13:10 biegi równorzędne 
15 2- MJ/MJM 13:18 biegi równorzędne 
16 4- KJ / KJM 13:22 biegi równorzędne 
17 2x MW 13:28 biegi równorzędne 
18 1x DZ 13:32 biegi równorzędne 
19 4x- DZ 13:40 biegi równorzędne 
20                 2x                   CH           13:48 biegi równorzędne 
21                 4x+                   CH           13:52 biegi równorzędne 



 
 

 
22 2x MA /MB ML/MBL 14:00 biegi równorzędne 
23 1x KA /KB / KL /KBL 14:08 biegi równorzędne 
24 2- MA /MB/ ML /MBL 14:16 biegi równorzędne 
25                 2x                   KJ /KJM          14:20 biegi równorzędne 
26                 4x-                   MJ /MJM           14:28 biegi równorzędne 

 
	
 

4.	WARUNKI		UCZESTNICTWA		
 

W regatach uczestniczą zawodnicy w kategoriach: DZ, CH,  KJM (15-16lat), MJM (15-16 lat), KJ (17-18lat) , 
MJ (17-18lat), MA (19 lat i starsi),  KA (19 lat i starsi), MM, MK. Uwaga organizator jest zobligowany do 
zachowania przerw pomiędzy biegami zgodnie z harmonogramem godzin startów (przerwy na wypoczynek).  
 

5.	ZGŁOSZENIA	DO	REGAT	
 

Zgłoszenia do regat  należy dokonywać na stronie internetowej http://licence.rowtiming.com w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia  26.09. 2022 r  - do godziny 24:00. Ewentualne zmiany, (zgodnie z WIS 2021 – 
postanowienia ogólne)  dokonywać do 26 września 2022 r. do godz. 24:00. Wycofania osad można dokonać na 
zebraniu delegatów. 

 
 
 
6. WPISOWE DO REGAT za zgłoszonych zawodników: 

  

      Seniorzy  – 40 zł 

      Juniorzy, juniorzy młodsi – 30 zł  

      Młodzicy  -  15 zł 

      Masters, Amatorzy   -  50 zł 

                                                                       
Uwaga!: „W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie 
zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń 
zmienione są warunki uzyskiwania zaświadczeń lekarskich. Zawodnik uczestniczący w regatach, pod karą 
niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego 
zdolność do startu. Orzeczenie może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w odniesieniu do dzieci i młodzieży 
do ukończenia 19. roku życia na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), a w odniesieniu do 
zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej. Badanie okresowe 
przeprowadza się co 12 miesięcy poza wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu. Orzeczenia lekarskie wydane na 
podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Do badań 
rozpoczętych przed dniem wejścia w życie ww. Rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Uznawane będą 
jedynie oryginalne dokum 

                            

                       
 
 
 
 
 



 
 

            OTWARTE	MISTRZOSTRZOSTWA	WOJEWÓDZTWA	
WIELKOPOLSKIEGO	W	WIOŚLARSTWIE		

	
	

 
1.	TERMIN	I	MIEJSCE	REGAT		

 
Regaty odbędą się w dniu  02 października 2022 r. roku Poznaniu – tor regatowy Malta 
 

2.KIEROWNICTWO	I	ORGANIZACJA	REGAT		
 

• Organizatorem regat Wielkopolski Związku Towarzystw Wioślarskich w Poznaniu.  
• Komisję sędziowską powołuje organizator regat.  
• Zebranie delegatów i sędziów odbędzie się 02 października 2022 r. o godzinie 9:00 
• Program regat będzie wywieszony na torze regatowym o godzinie 10:00 w dniu regat. 
• Dystans 1500 m dla wszystkich.  
• Tor przewidziany jest do jednoczesnego startu 8 osad. 

 
 
 
 

3.	PROGRAM	REGAT	
	
	

Numer Kategoria Kategoria wiekowa Godz. Uwagi 
biegu biegu biegu startu 

1 1x  KJ / KJM 11:00 biegi równorzędne 
2 2- KJ /KJM 11:08 biegi równorzędne 
3 2x               MJ /MJM 11:16 biegi równorzędne 
4 4-               MJ / MJM 11:24 biegi równorzędne 
5 2x DZ 11:32 biegi równorzędne 
6  4x+ DZ 11:40 biegi równorzędne 
7 1x CH 11:48 biegi równorzędne 
8 4x- CH 11:56 biegi równorzędne 
9 2x KA / KB / KL/KBL 12:04 biegi równorzędne 
10 1x MW 12:12 biegi równorzędne 
11 1X MA /MB/ ML/MBL 12:20 biegi równorzędne 
12 4x- KJ /KJM 12:28 biegi równorzędne 
13 2- KA /KB / KL/KBL 12:32 biegi równorzędne 
   

 
  

PRZERWA       

14 1x                 MJ / MJM 13:10 biegi równorzędne 
15 2- MJ/MJM 13:18 biegi równorzędne 
16 4- KJ / KJM 13:22 biegi równorzędne 
17 2x MW 13:28 biegi równorzędne 
18 1x DZ 13:32 biegi równorzędne 
19 4x- DZ 13:40 biegi równorzędne 
20                 2x                   CH           13:48 biegi równorzędne 
21                 4x+                   CH           13:52 biegi równorzędne 

 
22 2x MA /MB ML/MBL 14:00 biegi równorzędne 
23 1x KA /KB / KL /KBL 14:08 biegi równorzędne 



 
 

24 2- MA /MB/ ML /MBL 14:16 biegi równorzędne 
25                 2x                   KJ /KJM          14:20 biegi równorzędne 
26                 4x-                   MJ /MJM           14:28 biegi równorzędne 

 
 

4.	WARUNKI		UCZESTNICTWA		
 

W regatach uczestniczą zawodnicy w kategoriach: DZ, CH,  KJM (15-16lat), MJM (15-16 lat), KJ (17-18lat) , 
MJ (17-18lat), MA (19 lat i starsi),  KA (19 lat i starsi), MM, MK. Uwaga organizator jest zobligowany do 
zachowania przerw pomiędzy biegami zgodnie z harmonogramem godzin startów (przerwy na wypoczynek).  
 

5.	ZGŁOSZENIA	DO	REGAT	
	
Zgłoszenia do regat  należy dokonywać na stronie internetowej http://licence.rowtiming.com w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia  26 września 2022 r  - do godziny 24:00. Ewentualne zmiany, (zgodnie z WIS 2021 
– postanowienia ogólne)  dokonywać do 26 września 2022 r. do godz. 24:00. Wycofania osad można dokonać na 
zebraniu delegatów. 
 

 
 
 
6. WPISOWE DO REGAT za zgłoszonych zawodników: 

  

       

      Seniorzy   – 40 zł 

      Juniorzy, juniorzy młodsi – 30 zł  

      Młodzicy  -  15 zł 

      Masters, Amatorzy  - 50 zł 

                                                                       
 
 
Uwaga!: „W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie 
zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń 
zmienione są warunki uzyskiwania zaświadczeń lekarskich. Zawodnik uczestniczący w regatach, pod karą 
niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego 
zdolność do startu. Orzeczenie może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w odniesieniu do dzieci i młodzieży 
do ukończenia 19. roku życia na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), a w odniesieniu do 
zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej. Badanie okresowe 
przeprowadza się co 12 miesięcy poza wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu. Orzeczenia lekarskie wydane na 
podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Do badań 
rozpoczętych przed dniem wejścia w życie ww. Rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Uznawane będą 
jedynie oryginalne dokumenty (książeczka zdrowia, zaświadczenie lekarskie) a dla zawodników kadry wyciąg z bazy 
danych medycznych Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej potwierdzony przez Sekretarza Generalnego PZTW. 
Wyklucza się możliwość przedstawiania dokumentów w postaci elektronicznej. Powyższe wymagania dotyczą również 
zawodników – masters.”          
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                   REGULAMIN 
ZAWODY NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM 
     
         ¨ OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
              ¨ SZTAFETY UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH 
                   ¨ MISTRZOSTWA SZKÓŁ MIASTA KALISZA 
                          I POWIATU KALISKIEGO 
 

I.   TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
 

Zawody odbędą się w dniu 18-19.11.2022 r. w Kaliszu – hala sportowej 
 

II.  KIEROWNICTWO i ORGANIZACJA ZAWODÓW 
 

Organizatorem zawodów jest Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu 
Współorganizatorzy: 
- Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich - Poznań 
- Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM - Kalisz 
- Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji – Kalisz 
 

III.PROGRAM ZAWODÓW 
 

18 listopada 2022 r. początek godz. 12.00 
 
1. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych dziewcząt kl. VI……….………………. ….300 m 
2. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych dziewcząt kl. VII …………………… ..….300 m 
3. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych chłopców kl. VI …………………… …….300 m 
4. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych chłopców kl. VII ……..…….……… .…….300 m 
5. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych dziewcząt kl.VIII………….......................300 m 
6. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych chłopców kl.VIII……………….................300 m 
7. mistrzostwa kaliskich szkół ponadgimnazjalnych………………………………..……..300 m 
8. biegi osób niepełnosprawnych 
9. sztafety UKS - ów - dziewcząt.....................................................................................500 m 
10. sztafety UKS – ów – chłopców......................................................................................500 m 
 
                   IV PROGRAM ZAWODÓW 
 
19 listopada 2022 r. początek godz.10.00 
 
11. Policja contra Straż Miejska contra Straż Graniczna contra Straż Pożarna …..…….500 m 
12. Starostwo contra Urząd Miejski……………………………………………………..500 m 
13. weterani - masters…Amatorzy……………………………………… ……………   .1000m 
14. kaliskie wyższe uczelnie UAM kontra PWSZ studentki.............................................. 500 m 
15. kaliskie wyższe uczelnie UAM contra PWSZ studenci................................................500 m 
16. seniorki – waga lekka………………………………………………………………   .2000 m 
17. seniorki………………………………………………………………………………  2000 m 
18. seniorzy – waga lekka…………………………………………………………………2000 m 
19. seniorzy………………………………………………………………………………  2000 m 
20. młodziczki ……………..…………...............................................................................1500 m 
21. młodzicy …………….................................................................................................  1500 m 
22. juniorki ……………..................................................................................................  .2000 m 
23. juniorzy ……………................................................................................................... 2000 m 
24. juniorki ……………......................................................................................... …….. 2000 m 
25. juniorzy ……………....................................................................................................2000 m 
26. juniorki …………… do 60 kg....................................................................................  2000 m 
27. juniorzy …………….do70.......................................................................................... 2000 m 
28. kobiety ……….         do 62 kg.....................................................................................2000 m 
29. mężczyźni ………     do 75 kg.....................................................................................2000 m 
30. kobiety ………..……………………………………………………………………….2000 m 



 
 

31. mężczyźni ……….……………………………………………………………………2000 m 
 
 
1. ZGŁOSZENIA IMIENNE 
¨ Zgłoszenia imienne należy dostarczyć do dnia 15 listopada 2022 r . na adres e-mail: ktw.kalisz@interia.pl 
dla biegów 1-15 
¨ Dla biegów 16 -31 na stronie internetowej http://www.rowtiming.com/page/ do dnia 15 listopada 2022   
¨ Wpisowe w wysokości 25 zł od zgłoszonych juniorów (-ek), juniorów (-ek) młodszych, seniorów (-ek), 
młodzików (-czek) należy opłacić przed rozpoczęciem zawodów w kasie organizatora lub przelewem na 
konto BZ WBK SA O/Kalisz 71 1080 1128 0000 0000 1201 5707 do dnia 18.11.2022 r. 
Wpisowe do biegów nr 20-31 dla klubów zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Towarzystw 
Wioślarskich wynosi 30 zł dla junior młodszy, junior, 40 zł senior i 15 zł dla młodzik, Masters i Amator 50 zł płatne w 
kasie organizatora 
lub przelewem na konto BZ WBK SA O/Kalisz 71 1080 1128 0000 0000 1201 5707 do dnia 18.11.2022 r. 
 
2. INFORMACJE OGÓLNE 
¨ Biegi nr 1 – 10 zostaną rozegrane od godziny 12.00 w dniu 18.11.2022 r. 
¨ Biegi nr 11 – 31 rozegrane zostaną od godz. 10.00 w dniu 19.11.2022 r. 
¨ Bieg nr 16-19 rozgrywane są o Puchar Polski na Ergometrze Wioślarskim o godz. 12.00 
¨ Biegi nr 20 – 31 rozgrywane są o Mistrzostwo Województwa Wielkopolskiego. 
¨ Zebranie komisji sędziowskiej i delegatów odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 9.00 
¨ Dokumenty zawodników należy przedstawić komisji kontroli w dniu zawodów do godziny                                         
10.00. 
 
3. NAGRODY 
Według możliwości organizatora 
W biegach Pucharowych przewiduje się nagrody pieniężne. 
 
 
                               

Uwaga!: „W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie 
zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń 
zmienione są warunki uzyskiwania zaświadczeń lekarskich. Zawodnik uczestniczący w regatach, pod karą 
niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego 
zdolność do startu. Orzeczenie może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w odniesieniu do dzieci i młodzieży 
do ukończenia 19. roku życia na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), a w odniesieniu do 
zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej. Badanie okresowe 
przeprowadza się co 12 miesięcy poza wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu. Orzeczenia lekarskie wydane na 
podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Do badań 
rozpoczętych przed dniem wejścia w życie ww. Rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Uznawane będą 
jedynie oryginalne dokumenty (książeczka zdrowia, zaświadczenie lekarskie) a dla zawodników kadry wyciąg z bazy 
danych medycznych Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej potwierdzony przez Sekretarza Generalnego PZTW. 
Wyklucza się możliwość przedstawiania dokumentów w postaci elektronicznej. Powyższe wymagania dotyczą również 
zawodników – masters.”          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REGULAMIN	WARUNKÓW	BEZPIECZEŃSTWA	I	HIGIENY	
UPRAWIANIA	WIOŚLARSTWA	W	WZTW 

 
 

I	Rozdział	
 

Postanowienia	ogólne	
 

 1.   Zarząd WZTW zobowiązuje kluby i sekcje do zapewnienia uczestnikom zajęć 
                  sportowych  bezpiecznych i zgodnych z zasadami higieny warunków do treningu 
        na obiektach klubowych, w trakcie obozów, na wodzie oraz w terenie.  
 
               2.   Obowiązek ten dotyczy wszystkich uprawiających sport zarówno wyczynowo, jak 
         i rekreacyjnie. 
 

3. Administracja Klubu jest zobowiązana zapewnić odpowiednie warunki do odbywania zajęć, 
zabezpieczyć właściwie wyposażone w zgodnie z przepisami sanitarnymi urządzenia sanitarne 
szatnie do przebierania się i przechowywania odzieży. 

 
4. Zawarte w regulaminie zasady i przepisy odnoszą się do wszystkich korzystających z obiektów i 

urządzeń członków Klubu. 

 
5. Sekcje sportowe są odpowiedzialne za sprzęt i urządzenia, z których korzystają 

w procesie szkolenia sportowego. Użytkownicy –  trenerzy, zawodnicy, są zobowiązani zgłaszać 
zauważone uszkodzenia i usterki odpowiednim  
komórkom Klubu. 
 

6. Pracownicy sprawujący opiekę szkoleniową nad  zawodnikami mają obowiązek 

informowania o brakach w wyposażeniu obiektu lub używanego przez zawodników 
sprzętu, mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę zajęć. 
 

7. Sprzęt pływający powinien posiadać odpowiednie atesty i być wyposażony w sposób 

zabezpieczający przed zatopieniem oraz posiadać kulkę ochronną na dziobie łodzi . 
Należy go eksploatować zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

8. Zajęcia programowe muszą odbywać się pod nadzorem i kierunkiem osób posiadających 

niezbędne kwalifikacje oraz winny być zawarte w zatwierdzonym programie 
szkolenia i dzienniczka zajęć. 
 

9. Zasady i wytyczne zawarte w regulaminach są  zgodne z przepisami jak : 

• Ustawa o Kulturze Fizycznej z dnia 18.01.1996, 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 w sprawie określenia 

warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, 
kąpiących się i uprawiających sporty wodne. 
 



 
 

			II		Rozdział	
 
			Zasady	dotyczące	profilaktyki	i	ochrony	zdrowia	
 

1. Podjęcie  przez zawodnika treningów  może nastąpić po wydaniu uprawnionego 

lekarza zdolności do uprawiania sportu. Winno to być potwierdzone wpisem do 
książeczki zdrowia sportowca. 
 

2. W zgodnych z przepisami okresach – zawodnicy do lat 16 co 3 miesiące, 

a powyżej co 6 miesięcy potwierdzenie stanu zdrowia powinno być odnawiane. 
 

3. Jednostka organizacyjna Klubu / sekcja sportowa / oraz sprawujący bezpośrednią 

opiekę  szkoleniową trenerzy i instruktorzy są odpowiedzialni za : 
• terminowe poddawanie się przez zawodników obowiązkowym badaniom lekarskim, 

•  przechowywanie dokumentacji badań okresowych  innych w wyniku tych 

badań wydanych orzeczeń, 
• uwzględnianie decyzji lekarskich dotyczących wskazań i przeciwwskazań 

do uprawiania danej dyscypliny sportu, 
•  konsultowanie się z lekarzem sportowym lub innymi specjalistami w wszelkich  

wątpliwych sprawach dotyczących zdrowia i sprawności zawodników. 
 

4. Zawodnik przed przystąpieniem do 1 –go treningu powinien zostać przeszkolony  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny uczestnictwa w zajęciach. W trakcie realizacji 
 takich akcji szkoleniowych jak obóz, zawody itp. szkolenie winno być powtórzone. 
 

5. O ile na to pozwalają warunki atmosferyczne z chwilą rozpoczęcia  się obozu szkoleniowego 

powinno się odbyć praktyczne szkolenia dotyczące zasad zachowania się po wypadnięciu 
z jednostki pływającej, pływanie w ubraniu, samo asekuracji i asekuracji oraz udzielania 
pierwszej pomocy. 
 

6. Zobowiązania do przeprowadzenia ww. szkolenia jest osoba / trener, instruktor /,która  

prowadzi zajęcia z grupą, w której trenuje zawodnik. 
 

7. Treść oraz termin szkolenia powinien zostać zarejestrowany w dzienniczku trenera  

i potwierdzony na liście zbiorczej przez wszystkich uczestników szkolenia. 
 

8. Zawodnicy uczestniczący w zajęciach powinni być objęci obowiązkowo nauką 

i doskonaleniem pływania i posiadać umiejętności zgodne z normami niezbędnymi do 
uzyskania Powszechnej Karty Pływackiej. 
Zaleca się w przypadku dłużej trenujących grup przeprowadzanie okresowo sprawdzianów 
pływackich oraz zdobywanie norm na Specjalną Kartę Pływacką  tzw. ”żółty czepek”. 
 

9. Wypadki, którym ulegli zawodnicy w trakcie zajęć szkoleniowych powinny być rejestrowane 

a w przypadku osób małoletnich należy powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych. 



 
 

 
10. Zasady szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny zajęć powinny uwzględniać 

specyfikę danej dyscypliny sportu. 
 
 
 

 III		Rozdział	
 
 Odzież	sportowa	i	sprzęt	ochrony	osobistej		
 

1. Zawodnicy na zajęciach treningowych powinni posiadać odzież sportową oraz  

w razie potrzeby sprzęt ochrony osobistej. 
  

2. Odzież sportową zawodnicy otrzymują w miarę możliwości z Klubu lub zaopatrują 

się w nią we własnym zakresie. 
 

3. Sprzęt ochrony osobistej /kapoki, rzutki, kaski, fartuchy / zakupuje Klub i przydziela 

zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa oraz normami zużycia. 
Sprzęt ochrony osobistej musi posiadać odpowiednie atesty. 
 

4. Wykaz odzieży sportowej i sprzętu ochrony osobistej ustala Zarząd Klubu. 

 
5.   Sprzęt ochrony osobistej jest własnością Klubu i jest przydzielany zawodnikom  
        nieodpłatnie z zasadą zwrotu po zakończeniu jego użytkowania. 
 
Ø Zawodnicy powinni użytkować sprzęt i odzież zgodnie z przeznaczeniem 

i prowadzący zajęcia jest zobowiązany tego dopilnować. 
 

Ø Sprzęt ochrony osobistej musi być należycie konserwowany i przechowywany 

oraz okresowo sprawdzany w celu określenia jego zużycia i zniszczenia. 
 

 
 

 IV		Rozdział	
	 	
	 Obowiązki	osób	uprawiających	wioślarstwo	
    
 Osoby  uprawiający wioślarstwo są zobowiązane do : 

1. Stosowania się do wskazań i poleceń osób prowadzących zajęcia oraz przepisów 

i zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w Klubie. 
 

2. Dbać o powierzony sprzęt i mienie. 

 
3. Używać sprzęt ochrony osobistej zgodnie z przeznaczeniem. 

 
4. Poddawać się badaniom lekarskim – okresowym i kontrolnym. 



 
 

 
5. Prowadzić higieniczny tryb życia. 

 
6. Uczestniczyć w szkoleniach dot. bezpieczeństwa i higieny zajęć. 

 
7. Powiadamiać prowadzących zajęcia o niebezpieczeństwie i zagrożeniach 

zdrowia i życia ludzkiego w czasie zajęć. 
 

 
 
 
V		Rozdział	
	
	 Zasady	bezpieczeństwa	na	przystani	
 

4. Teren obejmujący przystań powinien być od strony lądu oznakowany i ogrodzony. 

 
2.   Na brzegu i pomostach powinny być w odległości nie większej niż 50 metrów  
        od siebie i nie dalej jak 1 metr od lustra wody tablice z kołami ratunkowymi 
        wyposażonymi w linkę o długości 20 metrów, rzutkę 25 m i bosak. 
 
Na przystani musi znajdować się łódź ratunkowa / motorowa / wyposażona  

obowiązkowo w następujący sprzęt ratowniczy. 
• koło ratunkowe z linką, 

• rzutkę ratunkową, 

• kotwicę na łańcuchu, 

• sprzęt medyczny pierwszej pomocy. 

 
Łódka powinna być zacumowana w miejscu widocznym i łatwo dostępnym. 

 
5.   Do obsługi tej łodzi powinien być wyznaczony ratownik oraz posiadający 

                  odpowiednie uprawnienia trenerzy. 
  

            6.   Teren do kąpieli winien być wydzielony i oznakowany. 
 
7.   Wszelkie urządzenia znajdujące się na przystani wymagają stałej kontroli 
        i utrzymywania sprawności technicznej. 
 
8. Za wyposażenie przystani i jej właściwe funkcjonowanie odpowiedzialny 

jest jej kierownik lub inna upoważniona osoba. 
 

9. Na terenie przystani winien się znajdować regulamin określający zasady 

z niej korzystania. W powyższym regulaminie należy brać pod uwagę 
      powszechnie stosowane przepisy i zasady.                                                                          
 



 
 

10. W  każdej przystani powinny znajdować się następujące dokumenty : 
• Regulamin przystani, 

• Książka pływania sprzętu wodnego wszelkiego rodzaju, 

• Wykaz osób uprawnionych do samodzielnego korzystania ze sprzętu, 

• Instrukcja przeciwpożarowa, 

• Znaki żeglugowe, 

• Plany szkolenia i plan wykorzystania sprzętu. 

 
          11.   Przystań winna być komisyjnie otwarta i sprawdzona przez odpowiednią    
        komisję pod względem warunków bezpieczeństwa i higieny. 
 
 
 
 
 
 
 

VI   Rozdział 
 
Bezpieczeństwo podczas treningów i zawodów 
 
1. Zajęcia szkoleniowe powinny być realizowane zgodnie z założonym planem 

szkolenia uwzględniającym poziom sportowy zawodników, posiadany sprzęt  
oraz warunki bezpieczeństwa. 

           
2. Zawody sportowe powinny być organizowane zgodnie z opracowanym regulaminem 

i objęte kalendarzem imprez. 
 

3. Za bezpieczeństwo uczestników imprez mających charakter współzawodnictwa 

jest odpowiedzialny sędzia główny. 
 

4. Za bezpieczeństwo uczestników imprez mających charakter turystyczny, rekreacyjny  

lub pokaz odpowiedzialny jest kierownik danej imprezy wyznaczony przez 
kierownictwo Klubu. 
 

5. Do obowiązków kierownika imprezy należy zadbanie o prawidłowe przygotowanie 

sprzętu pod względem technicznym i zapewnienie odpowiedniej zgodnej z powszechnie 
stosowanymi zasadami ilości sprzętu ochrony osobistej. 
 

6. Wszelkie trasy na których organizowane są zawody, treningi, spływy , pokazy  

powinny być dobrane pod kątem charakteru i sprawności sprzętu, kwalifikacji, 
sprawności oraz wieku uczestników. 

 
7. Nie wolno organizować wszelkiego rodzaju imprez, jeżeli nie są one zabezpieczone 



 
 

w odpowiednią ilość ratowników oraz jednostek ratunkowych. 
 

8. Podczas zajęć szkoleniowych na wodzie na jednego prowadzącego powinno przypadać : 

• w szkoleniu elementarnym    –   grupy początkujące -  8 osób 

• w szkoleniu podstawowym    –   grupy młodzików   - 15 osób 

• w szkoleniu zaawansowanym –  juniorzy, seniorzy   - 15 osób 

 
9. Zabrania się pływania podczas silnych wiatrów i wysokiej fali. Decyzję o wstrzymaniu 

wyjścia na  wodę podejmuje trener lub sędzia zawodów, jeżeli szybkość  wiatru, fala, 
temperatura, mgła itp. nie są odpowiednie ze względu na poziom wyszkolenia zawodników. 

 
10. Młodzieży poniżej 14 lat zabrania się wydawania sprzętu do samodzielnego pływania. 

 
11. Trening powinien odbywać się pod bezpośrednim dozorem trenera – instruktora. 

 
12. Trening bez bezpośredniego dozoru, może odbywać się za jego zgodą  jedynie przez 

zawodników posiadających odpowiedni staż treningowy i ukończone 15 lat.  
Lista zawodników upoważnionych do samodzielnego treningu wraz ze zgodą trenera powinna 
znajdować się na przystani. 
 

13. Każdy trener prowadzący zajęcia musi mieć do dyspozycji łódź motorową  

z odpowiednim wyposażeniem. Trener musi posiadać uprawnienia do prowadzenia 
łodzi motorowej oraz być przeszkolony w zakresie ratownictwa i udzielania  
pierwszej pomocy 
 
 

VII		Rozdział	
	
	Szkolenie	w	zakresie	bezpieczeństwa	
 
• Plany szkoleniowo – sportowe realizowane w klubie powinny uwzględniać  

problematykę z zakresu bezpieczeństwa i higieny treningów na wodzie. 
  

• Zawodnicy nie posiadający umiejętności pływania w zakresie Powszechnej Karty  

Pływackiej oraz nie posiadający dostatecznej znajomości zasad i przepisów higieny 
i bezpieczeństwa nie mogą być dopuszczeni do zajęć na sprzęcie pływającym. 
 



 
 

 
 VIII	Rozdział	
	 	
	 Postanowienia	końcowe	

 
 1.   Zawodnicy uprawiający sport w WZTW muszą być członkami Klubu i na bieżąco 
                opłacać składki członkowskie, co jest warunkiem objęcia ubezpieczeniem od 
       następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 

• Do wykonania i przestrzegania niniejszych postanowień zobowiązuje się kierownictwo 

Klubu, sekcji sportowych, trenerów i zawodników uczestniczących w zajęciach. 
 
  
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu WZTW  
z dnia 25.02.2002 r.  
Regulamin obowiązuje od dnia podjęcia Uchwały tj. od dnia 25 luty 2002 roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 


