
 
 

OGÓLNOPOLSKIE  REGATY WIOŚLARSKIE 

POZNAŃ 
II GRAND PRIX  AMATORÓW 

 
 

 
1. TERMIN I MIEJSCE REGAT  

 
Regaty odbędą się w dniu  09,10 lipca 2021 r. roku w Poznaniu – tor regatowy Malta.  
 

2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT  
 

• Organizatorem regat jest Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo w Poznaniu.   
• Komisję sędziowską powołuje organizator regat.  
• Zebranie delegatów i sędziów odbędzie się 09 lipca 2022 r. o godzinie 9.00 dla zawodników i o godz. 

10.00 dla Masters w budynku informacji Toru Malta. 
• Program regat będzie wywieszony na torze regatowym o godzinie 11.00 w dniu regat. 
• Dystans 1000 m dla wszystkich.  
• Tor przewidziany jest do jednoczesnego startu 6 osad dla młodzików 
• Biegi młodzików rozgrywane będą systemem rano przedbieg popołudniu finał 
• W przypadku zgłoszenia mniej niż 6 osad do biegu, będą rozgrywane biegi o tory 
• Biegi Masters rozgrywane będą na 8 torach  

 
 
 
 

3. PROGRAM REGAT - SOBOTA PRZEDBIEGI MŁODZICY 
 
 
Numer Kategoria Kategoria wiekowa Godzina 

Uwagi 
biegu biegu biegu startu 

1 1x CH 12:00 Biegi równorzędne 
2 4x- CH 12:10 Biegi równorzędne 
3 4x+ DZ 12:20 Biegi równorzędne 
4 2x DZ 12:30 Biegi równorzędne 

 
 

OD GODZ 12.40  BIEGI MASTERS 
Z PRZELICZNIKIEM CZASOWYM 

Blok Popołudniowy  

5 1x DZ  Biegi równorzędne 
6 4x- DZ  Biegi równorzędne 
7 4x+ CH  Biegi równorzędne 
8 2x CH  Biegi równorzędne 
9 8x DZ  Biegi równorzędne 

10 8x CH  Biegi równorzędne 
 

 
 
 
 

 
 
W NIEDZIELĘ TAKI SAM UKŁAD BIEGÓW JAK W SOBOTĘ  



 
 

 

ROZPOCZĘCIE REGAT MŁODZIKÓW O GODZ. 10:00 RANO  
  

BLOK MASTERS  SYSTEMEM TAK JAK W SOBOTĘ 
 
 
BIEGI MASTER BĘDĄ ROZGRYWANE W KONKUENCJACH : 
 
1. 1xMM           grupy wiekowe   A  -  H 
2. 2xMM                       „ 
3. 4x-MM                     „ 
4. 1xMW                      „ 
5. 2xMW                      „ 
6. 4x-MW                     „ 
7. 4+MM                      „ 
8. 8+MM                      „ 
9. 2xMix                       „ 
10. 4x-Mix                     „ 
 
 
  JEŻELI BĘDĄ ZGŁOSZENIA TO JEST MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA KILKU BIEGÓW JUNIORÓW I JUNIOREK 
MŁODSZYCH TYM SAMYM SYSTEMWM CO BIEGI MŁODZIKÓW. 

 
 

4. WARUNKI  UCZESTNICTWA  
 

W regatach uczestniczą zawodnicy w kategoriach: DZ, CH,    MM, MK. Uwaga organizator jest zobligowany do 
zachowania przerw pomiędzy biegami zgodnie z harmonogramem godzin startów (przerwy na wypoczynek).  

 
 

1. ZGŁOSZENIA DO REGAT 
Zgłoszenia do regat  należy dokonywać na stronie internetowej http://licence.rowtiming.com w terminie do 
dnia  05 lipca2022 r  - do godziny 24:00. Ewentualne zmiany, (zgodnie z WIS 2022 – postanowienia ogólne)  
osad można dokonywać do 08 lipca do godz. 24:00.  
Natomiast wycofania osad można dokonać na zebraniu delegatów. 
 
 

2.  WPISOWE DO REGAT 
 
Młodzicy    - 15 zł 
Juniorzy, juniorzy młodsi  - 30 zł 
 
Masters, Amatorzy    - 50 zł 
 

http://licence.rowtiming.com/


 
 

 

Regulamin Regat  

II Grand Prix Polski Wioślarstwa Amatorskiego 
 

 1. Termin i miejsce II Grand Prix Polski Wioślarstwa Amatorskiego:  

Zawody odbędą się 09 Lipca 2022 roku na Torze Regatowym Malta w Poznaniu.   

Organizacja Regat Organizatorem Regat jest Poznań Rowing Club pod nadzorem merytorycznym Porozumienia 

Wioślarskiej Ligi Amatorów.   

 

2. Dystans i konkurencje Regaty   
 
Regaty odbywają się na dystansie 1000m na 6 torach.   

Organizator przewiduje wyścigi Debiutantów w następujących konkurencjach:   

- 2x K, M   

- 4x K, M, MIX   

Organizator przewiduje następujące podział na konkurencje:   

- 1x K, M   

- 2x K, M, Mix  

- 4x K, M, Mix   

- 8+ K, M, Mix   

Organizator przewiduje następujące podział na kategorie: Męskie, Kobiece oraz Mix :   

- średnia wieku osady 20-35 lat   

- średnia wieku osady 35-50   

- średnia osady 50+   

  

3. Zasady regat:  

- Prawo startu i warunki uczestnictwa Prawo startu mają zawodnicy posiadający ważne badania sportowe lub 

oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające start w regatach.  - Koniecznym jest wypełnienie dokumentu RODO 

oraz ankiety COVID.  - Dokumenty te muszą być dostarczone do organizatora wraz z aktualnymi badaniami 

lekarskimi.   

- Do startu nie jest wymagana licencja PZTW.  

- Do startu w zawodach uprawnieni są zawodnicy bez przynależności Klubowej.  

- Do regat dopuszczeni zostaną tylko zawodnicy urodzeni przed 2004 roku.  



 
 

- Dozwolone są starty zawodników z jednego Klubu jak i osady kombinowane składające się z więcej niż jednego 

Klubu.  

- Limit startów to 2 konkurencje.  

- Minimalny odstęp między biegami to 30 minut.  

- Zawodnik jest uprawniony do startu po wpłacie wpisowego : 50 zł.  

Brak wpłaty wpisowego w wyznaczonym regulaminem regat terminie spowoduje nieumieszczenie osady na listach 

startowych.  

- Gdy do konkurencji zostanie zgłoszone mniej niż dwie osady bieg się nie odbywa. Jeśli zostanie zgłoszone do 

zawodów po 3 osady, biegi zostają łączone z innym biegiem ze zgłoszonymi 3 osadami, jednak kwalifikowane są 

osobno.   

*Oświadczenie o stanie zdrowia, Covid oraz druk RODO dostępne w załączniku.   

  

4. Zgłoszenie   
 
Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie tabeli z załącznika i przesłanie jej na adres mailowy 

klub@poznanrowingclub.pl w nieprzekraczalnym terminie 27.06.2022r.   

W tym samym terminie należy dokonać wpłaty wpisowego na nr konta organizatora:   

  

Poznań Rowing Club -  

mBank SA O. Bankowości Detalicznej 07 1140 2004 0000 3702 8183 3297  
 

W tytule wpisując: imię i nazwisko zawodnika, klub oraz nazwę Regat  

  

5. Informacje dodatkowe  
 

- Wycofania oraz zmiany w składzie osad można dokonać dowolnie, mailowo na adres 

klub@poznanrowingclub.pl w nieprzekraczalnym terminie 03.07.2022 do godziny 23:59. Każde wycofania po 

tym terminie skutkować będą brakiem zwrotu wpisowego.   

- Zebranie delegatów odbędzie się 09 lipca 2022 na placu dolnym przy punkcie Informacji na terenie  Toru 

Regatowego Malta o godzinie 8.00.   

  
  

- Dokładny minutowy program regat dostępny będzie po zamknięciu zgłoszeń nie później jednak niż do 

05.07.2021 do godz. 18.00. Program ostateczny przedbiegów dostępny będzie na FB do 09.07.2022 do godziny 

7.00.   

- Zapotrzebowanie na obiady prosimy wysyłać drogą mailową na adres klub@poznanrowingclub.pl do dnia 

05.07.2022.   

- Każdy Klub ma obowiązek wskazać na początku zebrania delegatów swojego przedstawiciela i tylko on ma 

prawo występować w jego imieniu przez cały czas trwania zawodów.  

Badania lekarskie będą sprawdzane w dniu 09.07.2022 do godziny 10:00.   

mailto:klub@poznanrowingclub.pl
mailto:klub@poznanrowingclub.pl
mailto:klub@poznanrowingclub.pl


 
 

  

6. Ramowy Program Regat   
 
W przypadku zgłoszenia więcej niż 6 osad w danej konkurencji przewidywane są eliminacje do finałów. System 

kwalifikacji: 1-2 miejsce - finał A, reszta według kolejnych najlepszych czasów.  

Godziny startów mogą ulec minimalnym zmiana ze względu na ilość zgłoszonych osad. Odstępy pomiędzy 

konkurencjami pozostaną bez zmian. Organizator zastrzega sobie prawo do dodania biegu okolicznościowego lub 

konkretnego wyścigu na prośbę uczestników. Eliminacje godz. Planowane po godzinie 14:00   

  

7. Nagrody   
 
Organizator przewiduje pamiątkowy medal dla zwycięzcy każdego biegu. Jeśli bieg będzie miał cały finał przewidziane 

są nagrody dodatkowe dla trzech pierwszych osad.   

Dla osad w kategorii debiutów Organizator przewiduje pamiątkowy medal dla zwycięzcy każdej kategorii wiekowej w 

każdej konkurencji.   

Poszczególne biegi będą patronowane przez sponsorów i nagrody będą przydzielone poszczególnym osadom.   

  

8. Punktacja 
   

 
Miejsce 
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1 

                                                                     
 Uwaga: W przypadku ilości osad mniejszej niż 10 ostatnia osada punktuje 1 punktem.   

 

9. Reżim sanitarny  

Wszystkie restrykcje będą przystosowane do obecnie panujących przepisów. Jeśli jednak nie będzie przewidzianych 

dokładnych przepisów Organizator będzie zwracał szczególną ostrożność na odstępy między grupami oraz prosił o 

przestrzeganie odstępu społecznego.   

Jeśli będzie wysokie ryzyko zarażenia Organizator wniesie konieczność przestrzegania poniższych zasad:  

Na całym obiekcie i podczas trwania całych Regat obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Brak maseczki u któregoś z 

zawodników, trenerów lub działaczy skutkować będzie wykluczeniem całego Klubu z zawodów.   
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