
CENTRALNE WIOSENNE REGATY DŁUGODYSTANSOWE 

1.  TERMIN I MIEJSCE 
Regaty odbędą się w dniu 18 kwietnia 2020 r. w Warszawie na Kanale Żerańskim (woda 
stojąca)  na dystansie 8 km pomiędzy trzynastym, a piątym kilometrem kanału. 

 
2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT 

Sędzia Główny -  

Z-ca Sędziego Głównego -  

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Zaborski Robert 

Starszy Sekretarz -  

Starszy Sędzia Komisji Kontroli -  

Przedstawiciel Kolegium Sędziów -  

Przedstawiciel PZTW -  

 
3. PROGRAM REGAT 

 1. 2- KA/KB   8. 2- KJ/KJM 

 2. 1x KA/KB   9. 1x KJ/KJM 

 3. 2- MA/MB 10. 2- MJ/MJM 

 4. 1x MA/MB 11. 1x MJ/MJM 

 5. 1x KL/KLB 12. 2x MW 

 6. 1x ML/MLB 13. 1x MW 

 7. 2- ML/MLB    

 
4. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

4.1. Obowiązek startu mają zawodniczki i zawodnicy kandydujący do reprezentacji 
narodowych w kategorii wiekowej młodzieżowej i juniorów oraz uczniowie Szkół 
Mistrzostwa Sportowego.  

4.2. Ze startu zwolnieni są zawodnicy przygotowujący się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio i 
do Finałowych Olimpijskich Regat Kwalifikacyjnych w Lucernie. 

4.3.  UWAGA !!! Na podstawie kolejności w Centralnych Wiosennych Regat 
Długodystansowych zawodniczki i zawodnicy będą rozstawiani do poszczególnych 
przedbiegów (w kategorii juniorów) i poszczególnych finałów (w kategorii seniorów 
i młodzieżowej) w Centralnych Regatach Otwarcia Sezonu Seniorów i Juniorów w 
Poznaniu. 

4.4. Kolejność startu osad ustawiona zostanie przez pion szkolenia PZTW. 
 
5. ZGŁOSZENIA IMIENNE 

5.1. Zgłoszenia do regat należy dokonać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2020 r. do godz. 24.00. 

5.2. W tym samym terminie należy także dokonać wpłaty wpisowego zgodnie z WIS 2020 
„Postanowienia ogólne” na konto PZTW. Brak wpisowego na koncie PZTW spowoduje 
nieumieszczenie osad na listach zgłoszeń do regat!!! 

http://www.wioslarstwo.poznan.pl/


5.3. Każdy uczestniczący w regatach klub zobowiązany jest do wyznaczenia jednego 
delegata, który jedynie będzie miał prawo do występowania w jego imieniu we 
wszystkich sprawach do organizatorów i komisji sędziowskiej. Dokonywania wszelkich 
zmian, odbioru programów, wnoszenia protestów, oraz prezentacji dokumentów 
zawodników. 

5.4. Lista zgłoszonych osad zostanie umieszczona na stronie internetowej 
www.wioslarstwo.poznan.pl w dniu 14.04.2020 r.  

 
6. INFORMACJE 

6.1.  Start do pierwszego wyścigu nastąpi o godz. 11.00. 
6.2.  Zmiany w składach osad, ewentualnie wycofania osad można dokonać najpóźniej do 

16.04.2020 r. do godz.24.00 na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl.  
6.3. Dokumenty zawodników należy przedstawić Komisji Kontroli w dniu 18.04.2020 r. w 

godz. 10.00 – 12.00 na starcie regat.  
6.4. Lista startowa będzie wywieszona na stronie PZTW 17.04.2020 r. oraz na starcie i mecie 

regat w dniu 18.04.2020 r. 
Numery startowe można odebrać w dniu 18.04.2020 r. na starcie regat od godziny 
10.00.  

  6.5.  Zebranie Komisji Sędziów 18.04.2020 r. godz. 8.30 na mecie regat przy Kanale   
Żerańskim przy ulicy Płochocińskiej na wysokości Zakładów Zbożowych. 

 
Uwaga!:  
  
„W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA  z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w 
sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz 
zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń zmienione są warunki 
uzyskiwania zaświadczeń lekarskich. 
Zawodnik uczestniczący w regatach, pod karą niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz aktualne 
zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego zdolność do startu. Orzeczenie może wydać lekarz podstawowej opieki 
zdrowotnej w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia na podstawie profilaktycznego badania 
lekarskiego (bilansu zdrowia), a w odniesieniu do zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia na podstawie 
posiadanej dokumentacji medycznej. Badanie okresowe przeprowadza się co 12 miesięcy poza wyjątkami określonymi 
w Rozporządzeniu. Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez 
okres, na jaki zostały wydane. Do badań rozpoczętych przed dniem wejścia w życie ww.  Rozporządzenia stosuje się 
przepisy dotychczasowe. Uznawane będą jedynie oryginalne dokumenty (książeczka zdrowia, zaświadczenie lekarskie) 
a dla zawodników kadry wyciąg z bazy danych medycznych Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej potwierdzony 
przez Sekretarza Generalnego PZTW. Wyklucza się możliwość przedstawiania dokumentów w postaci elektronicznej. 
Powyższe wymagania dotyczą również zawodników – masters.” 

 
 

 

http://www.wioslarstwo.poznan.pl/

