
REGULAMIN 

Sztafet młodzików w ramach programu 
Młode Polskie Wiosła 

 

1. Termin i miejsce zawodów 

Zawody odbędą się w Hali Sportowej Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 4 w Poznaniu w dniu 

27.11.2022 r. Start wyścigów sztafet planowany jest na godz. 15:00. 

2. Kierownictwo i organizacja zawodów 
Organizatorem zawodów jest Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich. 

Zawody odbędą się zgodnie z zasadami Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich dostępnych na stronie 

internetowej http://pztw.pl 

3. Program zawodów: 

1. 11:00 – 15:00  Rywalizacja w ramach Otwartych Mistrzostw Miasta Poznania 

2. 15:00 – 16:00  Wyścigi sztafet w ramach programu Młode Polskie Wiosła 

Powyższe godziny są wstępne i mogą ulec zmianie na podstawie liczby zgłoszeń. Szczegółowy program 

godzinowy zostanie opublikowany na stronie http://wyniki.wioslarstwo.poznan.pl po zamknięciu 

zgłoszeń. 

4. Warunki uczestnictwa: 

1. Zawodnicy startują w barwach klubowych. 

2. Dopuszcza się start zawodników urodzonych w latach 2008 i młodszych. 

3. Zawodnicy nie muszą posiadać licencji PZTW, wymagane jest jednak oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego o wyrażeniu zgody na udział dziecka w zawodach oraz o braku przeciwskazań 

zdrowotnych (dostępne jako załącznik do niniejszego regulaminu).  

4. Klub zgłaszający ma możliwość wystawienia jednej lub większej liczby zespołów. 

5. Każdy zespół musi składać się z 3 do 5 zawodników (dowolnej płci). Dopuszcza się zespoły mieszane. 

6. Zgłoszenia należy przesłać mailowo na adres: regaty@wioslarstwo.poznan.pl do dnia 25.11.2022 r. 

7. W ramach sztafet nie pobiera się opłaty startowej. 

8. Lista startowa sztafet zostanie opublikowana dnia 26.11.2022 na stronie internetowej: 

https://wyniki.wioslarstwo.poznan.pl  

5. Współzawodnictwo / przebieg rywalizacji: 

1. Wyścigi będą przeprowadzone przy użyciu 10 ergometrów Concept2 Model D PM5. 

2. Rywalizacja przeprowadzana jest na podstawie opublikowanej listy startowej. 

3. Zawodnicy z danego zespołu ścigają się równolegle. 

4. Każdy wyścig rozpoczyna się komendą startową prezentowaną wizualnie oraz dźwiękowo. 

5. Pomiar czasu odbywa się automatycznie przez system informatyczny. 

6. Wynikiem danego zespołu jest średnia z 3-najlepszych czasów osiągniętych w ramach danej drużyny. 

W przypadku drużyny składającej się jedynie z 3 zawodników, wynikiem jest średnia czasów 

wszystkich zawodników. 

7. Wyścigi odbywają się na dystansie 500 m dla każdego zawodnika. 

8. W przypadku awarii danego ergometru, zawodnik będzie miał możliwość ponownego startu w 

jednym z późniejszych wyścigów, a jego rezultat czasowy zostanie sklasyfikowany w ramach 

reprezentowanej sztafety. 

6. Nagrody 
W ramach współzawodnictwa przewidziano medale dla 3 najlepszych sztafet. 



 

DEKLARACJA ZGODY RODZICÓW NA UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka                ................................................................... 

w zawodach   Wyścig sztafet podczas Mistrzostw Miasta 

Poznania w ramach programu Młode 

Polskie Wiosła 

które odbędą się w dniu      27.11.2022 r. 

w        Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej 

        ul. Piotrowo 4, Poznań 

 

Stwierdzam jednocześnie, że moje dziecko jest zdrowe i może uczestniczyć w zawodach sportowych 

 

...............................................................................................................
. 

(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 
 

 

W sytuacji tego wymagającej, wyrażam zgodę na podjęcie decyzji przez opiekuna grupy, dotyczącej formy 

leczenia mojego dziecka. 

 

...............................................................................................................
. 

(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 
 


