
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy Wilanów na 

ergometrach wioślarskich” – zostań wioślarskim 

Tytanem Warszawy! 

 

REGULAMIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Organizatorem konkursu jest Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie. 

2. Konkurs będzie rozgrywany na profesjonalnych ergometrach wioślarskich firmy 

Concept 2.  

3. Konkurs adresowany jest dla uczniów szkół podstawowych w klasach: 5, 6, 7 i 8. 

4. Zgłaszać się do konkursu można zarówno szkołami, jak i indywidualnie. Wszyscy 

zainteresowani zobligowani są do:  

- przesłania imiennych zgłoszeń na adres: agnieszka.renc@wtw.waw.pl (na którymś z 

dołączonych do Regulaminu formularzu zgłoszeniowym – szkolnym lub 

indywidualnym) 

- stawiennictwa w biurze zawodów, najpóźniej na pół godziny przed startem (istnieje 

możliwość dokonania zmian w przesłanych wcześniej zgłoszeniach  

- posiadania zgód na uczestnictwo w zawodach oraz ankiet COVID – 19, 

dołączonych do Regulaminu.  

5. Zadaniem startujących będzie przepłynięcie na ergometrze wioślarskim, jak 

najdłuższego odcinka w czasie 1 minuty 30 sekund.  

6. Wynik wskazany przez komputer po zakończeniu wyścigu jest dystansem oficjalnym.  

7. Organizator będzie prowadził klasyfikację wśród poszczególnych klas, w konkurencji 

chłopców i dziewcząt (obowiązuje klasa, do której uczęszcza uczestnik nie jego 

rocznik urodzenia).  

8. Podczas zawodów, prowadzone będą następujące klasyfikacje:  

a. piąte klasy dziewczęta  

b. piąte klasy chłopcy  

c. szóste klasy dziewczęta  

d. szóste klasy chłopcy  

e. siódme klasy dziewczęta  

f. siódme klasy chłopcy  

g. ósme klasy dziewczęta  

h. ósme klasy chłopcy 

 

9.  Nagradzanych jest pięć najlepszych wyników w każdej z klasyfikacji.  

10. W sytuacji uzyskania takich samych wyników przez najlepszych w swoich 

kategoriach, organizator zastrzega sobie prawo do dogrywki.  

11. Do klasyfikacji szkół brane jest pod uwagę pierwsze 15 wyników w każdej 

klasyfikacji. Dystans osiągnięty przez ucznia będzie sumowany i stanowić będzie 

całościowy wynik szkoły, którą reprezentuje.  

12. Pierwsze trzy szkoły, których uczniowie przepłyną najdłuższy dystans podczas 

zawodów, otrzymują puchar.  

13. Wszelkich koniecznych ustawień ergometru należy dokonać przed rozpoczęciem 

wyścigu.  



14. Awaria ergometru upoważnia zainteresowanego uczestnika / uczestników konkursu do 

ponownego pokonania dystansu po ostatnim wyścigu rozgrywanego w ramach 

konkursu.  

15. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przeprowadzania konkursu, przy braku 

odpowiedniej ilości zgłoszeń.  

16. Za posiadanie zgody na start w konkursie oraz ankiety COVID – 19 ucznia 

odpowiadają opiekunowie młodzieży.  

17. Całość eliminacji będzie dokumentowana przez fotografa zapewnionego przez 

Organizatora. Relacje z każdego konkursu będą zamieszczane na mediach 

społecznościowych Organizatora.  

18. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Organizator.  

19. Organizator posiada OC od prowadzonej działalności.  

20. W kwestiach spornych konkursu organizator zastrzega sobie prawo do głosu 

decydującego.  

21. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania danych osób obecnych na 

zawodach do Głównego Inspektoriatu Sanitarnego w razie wystąpienia takiej 

potrzeby.  

22. W obrębie terenu, na którym rozgrywany jest konkurs obowiązuje zasada zasłaniania 

nosa i ust. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są uczestnicy, po zajęciu miejsc na 

swoich ergometrach startowych (brak obowiązku zasłaniania nosa i ust obowiązuje 

TYLKO w trakcie wyścigu).  

23. W obrębie terenu, na którym rozgrywany jest konkurs obowiązuje reguła dystansu 

społecznego.  

24. Organizator zobowiązuje się do dezynfekowania sprzętu sportowego (ergometr 

wioślarski) po KAŻDEJ konkurencji.  

25. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników ze względów 

sanitarnych. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.  

26. W kwestiach nieregulowanych powyższym Regulaminem stosować należy się do 

ogólnych wytycznych sanitarnych GIS oraz do Regulaminów wewnętrznych 

podmiotów udostępniających hale sportowe.  

 

 

                                           


