
 

 

 
 

 

 

 

REGULAMIN IMPREZY 

 

 
 

1. Organizatorem WTW Rowing Elite jest Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie.  

2. Impreza odbędzie się dnia 22.05.2022 r. (Wioślarska 6, IV pięro, SEN). 

3. Opłata wpisowa wynosi 800 zł od drużyny (200 zł /os.).  
4. Warunkiem udziału w imprezie jest dokonanie procedury wpisowej (wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty wpisowej) poprzez stronę www.abilet.pl 
5. Do zawodów można zgłosić dowolną liczbę zespołów czteroosobowych (sztafet). 

6. W skład zespołu musi wchodzić minimum jedna kobieta. 

7. Wszyscy uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. 

8. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do podpisania znajdującego się na stronie 

www.wtw.waw.pl zakładce ‘Rowing Elite’ oświadczenia woli. Dostarczenie podpisanego 

przez każdego uczestnika oświadczenia woli jest warunkiem startu całej drużyny. 
 

§ 1. Przebieg imprezy 

 

1. Zawody zostaną rozegrane na ergometrach wioślarskich Concept II. 

2. Ustawienie przesłony (oporu) dokonuje zawodnik przed startem do biegu. 

3. Zawody zostaną rozegrane w formie pojedynków pomiędzy drużynami, których uśrednioną 

moc wylicza program Venue Race autoryzowany przez firmę Concept2. 

4. Zawody zostaną rozegrane w jednej klasie: - WTW Rowing Elite. 
5. Dystans dla każdego zawodnika z zespołu wynosi 1 minutę i jest  zaprogramowany w 

programie Venue Race. 

6. Odległość wskazana przez komputer ergometru jest oficjalnie przebytym dystansem. 

7. O zwycięstwie decyduje suma uzyskanych metrów przez członków zespołu. 

8. Awaria ergometru upoważnia zawodnika do ponownego samodzielnego pokonania dystansu 

po ostatnim biegu przewidzianym w programie. 

9. W czasie Imprezy prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa oraz wyróżnione będą 

najlepsze wyniki indywidualne męskie i damskie. 
10. W przypadku uzyskania takich samych wyników, Organizator może przeprowadzić 

dogrywkę. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

§ 2. Nagrody 

 

1. Za pierwsze miejsce zwycięska drużyna otrzymuje puchar przechodni -  

puchar na stałe przechowywany jest u organizatora - zwycięski zespół otrzymuje na 

własność replikę. 

2. Każdy uczestnik otrzymuje za udział w imprezie pamiątkowy t-shirt oraz medal. 

3. Nagrodzone zostaną najlepsze wyniki indywidualne w kategorii mężczyzn i w 

kategorii kobiet. 

4. Nagrodę główną otrzyma zespół, który w Finale przebędzie najdłuższy dystans. 
 

§ 3. Uwagi końcowe 

 

1. Puchary oraz trofea zapewnia organizator. 

2. Sprzęt, sędziów oraz obsługę zapewnia organizator. 

3. Organizator zapewnia sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń i ew. przesunięcia 

zgłoszonego zespołu do odpowiedniej klasy. 
4. Kwestie sporne nie zawarte w niniejszym regulaminie, będzie rozstrzygać komisja 

złożona z przedstawiciela organizatora, oraz kapitanów drużyn. 

5. Na 30 minut przed startem do pierwszego wyścigu odbędzie się zebranie techniczne 

przedstawiciela organizatora z kapitanami zespołów. 

6. W czasie trwania Imprezy poprowadzona zostanie zbiórka charytatywna z 

przeznaczeniem celowym na rzecz Domu Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka w 

Warszawie. 

                     
            Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie 
                     marzec 2022r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


