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1. Organizatorem konkursu jest Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie.  
2. Konkurs jest integralną częścią spotkań z młodzieżą z cyklu: „Wioślarski Tytan Warszawy”.  
3. Konkurs będzie rozgrywany na profesjonalnych ergometrach wioślarskich firmy Concept 2.  
4. Konkurs adresowany jest dla uczniów:  

Szkół Podstawowych w klasach: 5, 6, 7 i 8  
5. Szkoły, które się zgłoszą do konkursu - zobligowane są do:  

- przesłania imiennych zgłoszeń na adres: wtw@wtw.waw.pl  



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

w przesłanych wcześniej zgłoszeniach) 

6. Zadaniem startujących będzie przepłynięcie na ergometrze wioślarskim, jak najdłuższego odcinka w czasie 

ustalonym dla każdej klasyfikacji. 

7. Czas rywalizacji dla Szkół Podstawowych (chłopcy i dziewczynki) wynosi 1,5 minuty i jest zaprogramowany w 

komputerze 

8. Wynik wskazany przez komputer po zakończeniu wyścigu jest dystansem oficjalnym.  
9. Organizator będzie prowadził klasyfikację wśród poszczególnych klas, w konkurencji chłopców i dziewcząt 

(obowiązuje klasa, do której uczęszcza uczestnik nie jego rocznik urodzenia)  
10. Podczas zawodów, prowadzone będą następujące klasyfikacje:  

 piąte klasy dziewczęta  
 piąte klasy chłopcy  
 szóste klasy dziewczęta  
 szóste klasy chłopcy  
 siódme klasy dziewczęta  
 siódme klasy chłopcy  
 ósme klasy dziewczęta  
 ósme klasy chłopcy 

 

11. Pięć najlepszych wyników w każdej z klasyfikacji uzyskuje awans do Wielkiego Finału „Wioślarskiego Tytana 

Warszawy 2022” 

12. W sytuacji uzyskania takich samych wyników przez najlepszych w swoich kategoriach, organizator zastrzega 

sobie prawo do dogrywki. 

13. 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.  
14. Pierwsze trzy szkoły, których uczniowie przepłyną najdłuższy dystans podczas zawodów, otrzymują puchar. 

15. Wszelkich koniecznych ustawień ergometru należy dokonać przed rozpoczęciem wyścigu.  
16. Awaria ergometru upoważnia zainteresowanego uczestnika / uczestników konkursu do ponownego pokonania 

dystansu po ostatnim wyścigu rozgrywanego w ramach konkursu. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przeprowadzania konkursu, przy braku odpowiedniej ilości zgłoszeń. 

18. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zgody (integralnej części regulaminu)  
19. Za posiadanie zgody na start w konkursie odpowiadają opiekunowie młodzieży.  
20. W kwestiach spornych konkursu organizator zastrzega sobie prawo do głosu decydującego.  
21. W zawodach obowiązuje punktacja podana w regulaminie. 

 

 


