
WIOSENNE KONTROLNE REGATY DŁUGODYSTANSOWE 

 
1.  TERMIN I MIEJSCE 

Regaty odbędą się w dniu 17 kwietnia 2021 r. w Warszawie na Kanale Żerańskim, woda stojąca. 
 
2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT 

Sędzia Główny - Krzysztof Noculak 
Z-ca Sędziego Głównego - Zbigniew Nosal 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Robert Zaborski 
Starszy Sekretarz - Marcin Wiśniewski 
Starszy Sędzia Komisji Kontroli - Aleksandra Kropielnicka 
Przedstawiciel Kolegium Sędziów - Marcin Boczkowski 
Przedstawiciel PZTW - Jarosław Wolski 

 
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. Regaty odbywają się na dystansie 8 km. Start do wyścigów odbywać się będzie poniżej 
tablicy z nr 13 Kanału Żerańskiego. Baza regat na starcie zlokalizowana będzie przy moście 
nad Kanałem Żerańskim przy ul. Izabelińskiej w miejscowości Stanisławów Pierwszy. 
Meta wyścigów znajdować się będzie poniżej tablicy z nr 5 Kanału Żerańskiego. Baza regat 
na mecie regat znajdować się będzie przy ul. Płochocińskiej na wysokości Młynów 
Warszawskich. 

4.2. Kolejność startu osad ustawiona zostanie przez pion szkolenia PZTW.  
 

UWAGA !!! 
W przypadku wprowadzenia przez władze sanitarne kraju obostrzeń powodujących niemożliwość 
rozegrania Wiosennych Regat Długodystansowych zostaną one odwołane oddzielnym 
komunikatem zamieszczonym na stronie PZTW. 
 
5. ZGŁOSZENIA IMIENNE 

5.1. Zgłoszenia do regat należy dokonać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.04.2021 r. do godz. 24.00. 

5.2. W tym samym terminie należy także dokonać wpłaty wpisowego zgodnie z WIS 2021 
„Postanowienia ogólne” na konto PZTW. Brak wpisowego na koncie PZTW spowoduje 
nieumieszczenie osad na listach zgłoszeń do regat!!! 

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 

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


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 13.04.2021 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  

15.04.2021 r. do godz.24.00 na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl.  
6.3. Dokumenty zawodników należy przedstawić Komisji Kontroli w dniu 17.04.2021 r. w godz. 

10.00 – 12.00 na starcie regat.  
6.4. Lista startowa będzie wywieszona na stronie PZTW 16.04.2021 r. oraz na starcie i mecie regat 

w dniu 17.04.2021 r. 
6.5. Numery startowe można odebrać w dniu 17.04.2021 r. na starcie regat od godziny 10.00.  
6.6.  Zebranie Komisji Sędziów 17.04.2021 r. godz. 8.30 na mecie regat. 

 
Uwaga!:  Zgodnie z Wioślarskim Regulaminem Sportowym  (pkt. 2.5.1.1.) zawodnik uczestniczący w 

regatach, pod karą niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz 
aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego zdolność do startu, wystawione 
wyłącznie przez lekarza specjalistę medycyny sportowej. Powyższe wymagania dotyczą 
również zawodników – masters. 

   
 

 

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

	WIOSENNE KONTROLNE REGATY DŁUGODYSTANSOWE

