
XVII  OTWARTE  MISTRZOSTWA  MIASTA  POZNANIA 
NA  ERGOMETRZE  WIOŚLARSKIM 

 
1.   TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
 

Zawody odbędą się  16 marca 2019 r. (sobota) w HALI SPORTOWEJ POLITECHNIKI 
POZNAŃSKIEJ 

 
2.   KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA ZAWODÓW  
 

Organizatorem zawodów jest Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich,  komisję 
sędziowską powołuje WZTW.        

 

     3.   PROGRAM ZAWODÓW 
 

1. 10:00 Młodziczki urodzone w roku  2005 – 2006               dystans 1500 m. 
2. 10:30 Młodzicy urodzeni w roku      2005 – 2006   dystans 1500 m. 
3. 11:00 Juniorki urodzone w roku       2003 – 2004               dystans 2000 m. 
4. 11:30 Juniorzy urodzeni w roku        2003 – 2004      dystans 2000 m 
5. 12:00 Juniorki urodzone w roku       2001 – 2002   dystans 2000 m. 
6. 12:30 Juniorzy urodzeni w roku        2001  –2002   dystans 2000 m 
7. 13:00 Juniorki urodzone w roku       2002 – 2003 do 60 kg      dystans 2000 m. 
8. 13:10 Juniorzy urodzeni w roku        2002 – 2003 do 70 kg             dystans 2000 m 
9. 13:20 Kobiety urodzone w roku        2000 i starsze do 62,0 kg  dystans 2000 m.          
10. 13:30 Mężczyźni urodzeni w roku     2000 i starsi do 75,0 kg dystans 2000 m. 
11. 13:40 Kobiety urodzone w roku        2000 i starsze    dystans 2000 m                                        
12. 14:00 Mężczyźni urodzeni w roku     2000 i starsi   dystans 2000 m. 
13. 14:20 Masters                      dystans 1000 m. 

 
Rozstawienie zawodników w biegach ustala trener koordynator WZTW na podstawie 
poziomu sportowego zawodników.  

 
4. ZGŁOSZENIA IMENNE 

 
Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy http://www.rowtiming.com/page/ do 
dnia 11 marca 2019 r.  godz. 24.00 wraz z rekordem z tego roku Zgłoszenia Młodzików 
nie posiadających jeszcze licencji proszę przesłać na obowiązującym formularzu na 
adres również do dnia 11 marca 2019 r. godz. 24.00 po tym terminie trener 
koordynator dokona rozlosowania. 

 
5. INFORMACJE OGÓLNE 

 

• Zawody odbędą się na 10 ergometrach wioślarskich firmy concept 2 

• Start pierwszego wyścigu planowany jest na godz. 10.00 

• Zebranie Delegatów 16.03.2019 o godz. 8:45 

• Zebranie Komisji Sędziowskiej  16.03.2019 r. o godz. 9.00 

http://www.rowtiming.com/page/


Wpisowe na zawody za zawodników zgłoszonych:  
 

• Masters, seniorzy    - 25 zł 

• Juniorzy i juniorzy młodsi    - 15 zł 

• Młodzicy      - 8 zł 
 
 
Uwaga!: Zgodnie regulaminem zawodów zawodnik uczestniczący w regatach, pod karą niedopuszczenia do 
startu, musi posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego zdolność do startu, wystawione 
wyłącznie przez przychodnię sportowo-lekarską, a zgodnie z Rozporządzeniem Min. Zdrowia z dn. 22.12.2004 r. 
(Dz.U.04.282.2815) w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia, zaświadczenie to musi być 
wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.  
 
 


