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1. Organizatorem konkursu jest Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie. 
2. Konkurs jest zwieńczeniem spotkań z młodzieżą z cyklu: „Wioślarski Tytan 

Warszawy”.  
3. Konkurs będzie rozgrywany na profesjonalnych ergometrach wioślarskich firmy 

Concept 2.  

4. W Finale biorą udział osoby, które uzyskały najwyższy wynik na eliminacjach 
dzielnicowych (zgodnie z Regulaminem obowiązującym na eliminacjach 
dzielnicowych) – INFORMACJE O OSOBACH, KTÓRE 
ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ DO FINAŁU ZOSTANĄ PRZESŁANE 
BEZPOŚREDNIO DO SZKÓŁ. Organizatorzy nie przyjmują zapisów, czy zgłoszeń 
dodatkowych.   

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. W sytuacji uzyskania takich samych wyników przez najlepszych w swoich kategoriach, 
organizator zastrzega sobie prawo do dogrywki.  

10. 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.  

11. Zwycięska szkoła otrzyma nagrodę główną konkursu – ergometr wioślarski.  
12. Nagradzane będą osoby, które uplasują się na miejscach od pierwszego do trzeciego, w 

swoich odpowiednich kategoriach (nagrody różnią się w zależności od zajętego 
miejsca).  

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 w przypadku nie 
pojawienia się na zawodach ponad 50% osób zakwalifikowanych do uczestnictwa.  

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

17. Całość zawodów będzie dokumentowana przez fotografa zapewnionego przez 
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 reguła dystansu 

społecznego.  
23. W kwestiach nieregulowanych powyższym Regulaminem stosować należy się do 

ogólnych wytycznych sanitarnych GIS oraz do Regulaminów wewnętrznych 
podmiotów udostępniających hale sportowe.  

 

 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


