
Regulamin sportowy  

ENEA MISTRZOSTW POLSKI NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM  

ERGOWIOSŁA 2022 

1. TERMIN IMIEJSCE ZAWODÓW: 

30 STYCZNIA 2022 - WKK Sport Center. 51-422 Wrocław. ul. Czajcza 19 (boczna ul. 

Kwidzyńskiej). 

2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA ZAWODÓW: 

Stowarzyszenie Miłośników Sportów Wodnych ODRA pod nadzorem merytorycznym PZTW. 

Komisję Sędziów powołuje PZTW. 

 

Sędzia Główny     Grzegorz Woldański 

Z-ca Sędziego Głównego    Marta Marszałek 

Starszy Sekretarz    Katarzyna Kowalczuk 

Starszy Sędzia Komisji Kontroli  Katarzyna Staszak 

Przedstawiciel Kolegium Sędziów   Franciszek Kamiński 

Przedstawiciel PZTW      Adam Korol 

 

3. PROGRAM REGAT: 

3.1. W ramach zawodów zostaną rozegrane wyścigi wg poniższego wykazu: 

Wyścigi na dystansie 2000 m: 

1. KJ  Juniorki 

2. KJM  Juniorki Młodsze 

3. MJ  Juniorzy 

4. MJM Juniorzy Młodsi 

5. KL  Kobiety kategorii lekkiej 

6. ML  Mężczyźni kategorii lekkiej 

7. KA  Kobiety 

8. MA  Mężczyźni 

 

9. Parawioślarze:  

PR1   Mężczyźni PR1   Kobiety Ręce 

PR2   Mężczyźni PR2   Kobiety Ręce tułów 

PR3-PI   Mężczyźni PR3-PI Kobiety Ręce tułów nogi, dysfunkcje ruchu 

PR3-VI   Mężczyźni PR3-VI Kobiety Ręce tułów nogi, dysfunkcje wzroku 

 



Wyścigi na dystansie 1000m: 

10. KW Kobiety Masters 

11. MW Mężczyźni Mastersi 

12. UNI Wyścigi drużyn szkół wyższych 

 

3.2. Ostateczny minutowy program  zostanie opublikowany na stronie 

www.wioslarstwo.poznan.pl . 

  

3.3.   Zawodnicy startujący w kategoriach niepełnosprawnych (zawodnicy niepełnosprawni 

posiadający klasyfikacje FISA lub posiadający orzeczenie o niepełnosprawności wydane 

przez właściwe Miejskie/ Powiatowe Zakłady Orzekania o Niepełnosprawności) będą 

ścigać się w dwóch wyścigach (kobiety i mężczyźni), po których zostaną sklasyfikowani  

w poszczególnych kategoriach. Jeżeli ilość zawodniczek lub zawodników będzie większa 

niż liczba ergometrów przewidzianych do jednorazowego wyścigu zostaną rozstawieni na 

odpowiednią liczbę wyścigów. 

Zawodnicy startujący w tej samej kategorii będą zajmować sąsiadujące ze sobą ergometry. Jeśli 

będzie to możliwe różne kategorie zostaną oddzielone od siebie pozostawieniem nieużywanego 

ergometru. Obecność trenera na stanowisku wspólnie z zawodnikiem jest możliwe jedynie  

w przypadku wyścigów rozgrywanych w kategoriach PR3-VI. 

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

4.1. Zawody przeprowadzane są zgodnie z Wioślarskim Regulaminem Sportowym 2017 

4.2.  Zawody rozgrywane są na ergometrach wioślarskich typu Concept II (model D). 

4.3.  Godziny startów oraz numery ergometrów przydzielane będą zawodnikom wg rankingu 

czasowego na podstawie przedłożonych zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż 

liczba ergometrów startowych, rozegrane zostaną wyścigi równorzędne i po ich zakończeniu na 

podstawie osiągniętych rezultatów, zostaną wyłonieni zwycięzcy. 

4.4.  Rozgrzewka dla zawodników przewidziana jest na dodatkowych ergometrach. 

4.5.  Ważenie zawodniczek i zawodników kategorii lekkiej w stroju startowym odbywa się 

nie wcześniej niż na dwie godziny i nie później niż na jedną godzinę przed startem. 

4.6.  Wybór przesłony powietrza (obciążenia) jest dowolny. Jej ustawienia i regulacji 

podnóżków zawodnik może dokonać przed startem do konkurencji. Niedozwolone jest 

samodzielne przełączanie ustawień wyświetlacza ergometru, które może skutkować 

wykluczeniem zawodnika z wyścigu. 

4.7.  Start wyścigu jest sygnalizowany (równolegle) na wyświetlaczu ergometru oraz za 

pomocą sygnału dźwiękowego. 

 



4.8.  W przypadku wystąpienia awarii technicznej jednego z ergometrów w ciągu 20 sekund 

od startu, wyścig zostaje zatrzymany, a start zostanie powtórzony. 

4.9.  Awaria techniczna ergometru w dalszej części wyścigu upoważnia zawodnika do 

podjęcia samodzielnej próby rywalizacji, jednak nie później niż 30 min. od godziny startu 

zawodnika w wyścigu, w którym nastąpiła awaria. 

4.10.  Zwycięzcą zostaje zawodnik, który uzyska najlepszy czas zmierzony przez system 

komputerowy spośród wszystkich uczestników startujących w danej kategorii. 

4.11.  W przypadku osiągnięcia jednego z trzech najlepszych czasów w danej konkurencji, 

przez dwóch lub więcej zawodników, o miejscu rozstrzygnie dogrywka na dystansie 500 

metrów. W przypadku ponownego uzyskania jednakowego czasu w dogrywce zawodnicy 

sklasyfikowani zostaną ex equo. 

4.12.  Uczestnictwo w zawodach zalicza się do punktacji Drużynowego Mistrza Polski 

zgodnie z Wioślarskim Regulaminem Sportowym.  

4.13.  Wszelkie kwestie sporne, nie objęte Wioślarskim Regulaminem Sportowym lub  

niniejszym Regulaminem Sportowym rozstrzyga komisja w składzie: Sędzia Główny, 

Przedstawiciel Kolegium Sędziów i Przedstawiciel PZTW. 

4.14.  Dokonując zgłoszenia zawodnika do uczestnictwa w zawodach Uczestnik zawodów 

wyraża tym samym zgodę na fotografowanie, filmowanie oraz publikację swojego wizerunku 

na nośnikach i źródłach papierowych oraz cyfrowych dla celów informacyjnych. 

4.15.  Zgłoszenie zawodniczki/zawodnika do zawodów oznacza akceptację przez nią /niego 

niniejszego regulaminu wraz z załącznikiem nr 1 do regulaminu. 

 

5. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 

5.1.  Zgłoszenia do regat należy dokonać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl. 

5.2.  Termin przesyłania zgłoszeń mija 26 stycznia 2022 roku o godz. 23:59:59. 

5.3.  Wycofania zawodników dokonać można na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl do 

dnia 29 stycznia 2022 roku, do godz. 15:00. 

5.4.  Opłata wpisowa wynosi 50,00 zł od zawodnika, płatne na konto PZTW do dnia  

29 stycznia 2022 r. z dopiskiem "Ergowiosła 2022". Kopię potwierdzenia wpłaty wpisowego za 

każdą zgłoszoną osobę lub grupę osób należy przesłać na adres organizatora 

odrasportywodne@gmail.com Oryginał dowodu wpłat wpisowego delegaci winni mieć przy 

sobie celem okazania ich organizatorowi zawodów podczas zebrania delegatów. 

 

6. NAGRODY: 

6.1.  Trzem pierwszym zawodnikom w kategoriach mistrzowskich zostaną wręczone medale 

Mistrzostw Polski. Przewiduję się także wręczenie pucharów ufundowanych przez 

organizatora.  



7. PUNKTACJA: 

7.1.  Punktacja Mistrzostw Polski na Ergometrze sporządzona zostanie wg WIS 2022.  

 

8. KLASY SPORTOWE: 

8.1.  Podczas zawodów na ergometrze wioślarskim zawodnicy mogą zdobywać klasy 

sportowe, zgodnie z tabelą klasyfikacyjną w WIS 2022. 

 

9. INFORMACJE DODATKOWE: 

9.1.  Zebranie delegatów odbędzie się na kanale YouTube Fundacji Wielkopolskie 

Wioślarstwo w dniu 29 stycznia 2022 roku o godz. 18:00.  

9.2  Kluby proszone są o weryfikację ważności badań lekarskich dokonując zgłoszenia na 

stronie www.wioslarstwo.poznan.pl. W przypadku braku aktualnych badań, proszę o 

sporządzenie listy zawodników z terminem ważności badań lekarskich oraz wskazaniem przez 

kogo zostały wystawione, potwierdzone przez trenera prowadzącego zawodnika. Listy proszę 

dostarczyć przy pomocy poczty elektronicznej na adres covid@rowing.poznan.pl   do dnia  

28 stycznia 2022 r. do godz. 23:59.  

9.2  Zgodnie z Wioślarskim Regulaminem Sportowym zawodnik uczestniczący  

w zawodach, pod karą niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz aktualne 

zaświadczenie lekarskie stwierdzające jego zdolność do startu*.  

9.3.  Odprawa Komisji Sędziowskiej odbędzie się 29 stycznia 2022 r. o godz. 19:00 na hali 

WKK Sport Cener.  

 

*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. 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 ”  

  

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 do regulaminu dot. zasad bezpieczeństwa i obostrzeń w związku z pandemia COVID-19 

1. Na obiekcie gdzie odbywają się zawody mogą przebywać tylko osoby posiadający opaskę, 

która będzie do odebrania na zebraniu delegatów w dniu 29.01.2022 r lub w dniu zawodów 

w biurze zawodów. 

2. Każdy przebywający na obiekcie będzie posiadał opaskę w odpowiednim kolorze  

w zależności od tego czy jest zawodnikiem, trenerem, sędzią, działaczem lub obsługą 

techniczną. 

3. Każda osoba bez opaski będzie proszona o opuszczenie obiektu. 

4. Każda osoba przebywająca na terenie obiektu ma obowiązek zakrywania usta i nos za 

pomocą maseczki. Zgodnie z przepisami niedozwolone jest zakrywanie ust i nosa przy 

użyciu chusty, przyłbicy, komina, szala lub innych rzeczy.* 

5. Osoby nie przestrzegające tego obowiązku, będą proszone o opuszczenie obiektu. 

6. W przypadku braku maseczki, istnieje możliwość otrzymania jej w biurze zawodów. 

7. Maseczkę mogą zdjąć zawodnicy przebywający w strefie rozgrzewki i strefie startowej. 

8. Przy wejściu na płytę każdy ma obowiązek zdezynfekowania dłoni. 

9. W strefie rozgrzewki mogą przebywać tylko zawodnicy przygotowujący się do startu. 

10. W strefie rozgrzewki przy każdym ergometrze będą dostępne środki dezynfekujące. 

11. Każdy zawodnik który kończy rozgrzewkę zobowiązany jest dokonania dezynfekcji 

ergometru. 

12. Zawodnicy, którzy ukończyli wyścig mają obowiązek niezwłocznie opuścić strefę startową 

13. W strefie startowej przy każdym ergometrze dostępne będą środki dezynfekujące  

z których może skorzystać zawodnik przygotowujący się do startu. 

14. Ważenie zawodników odbywa się w wyznaczony pomieszczeniu w którym można 

przebywać tylko jeden zawodnik. Pozostali zawodnicy oczekujący na ważenie, mają 

obowiązek zachować min 1,5 m odstępu między sobą. 

15. Waga po każdym ważeniu będzie dezynfekowana. 

16. W czasie zawodów dostępne będą  szatnie w których mogą przebywać tylko zawodnicy. 

17. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków na hali, gdzie są rozrywane zawody. 

18. Każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć wypełnioną ankietę covid-19, która stanowi 

załącznik niniejszego dokumentu. Ankieta jest również dostępna na stronie 

www.wioslarstwo.poznan.pl. 

19. Wypełnione ankiety należy przesyłać na dres covid@rowing.poznan.pl   najpóźniej do dnia 

29 stycznia 2022 r do godz. 14:00. 

20. Niedostarczenie wypełnionej ankiety będzie skutkować niedopuszczeniem do startu.  



21. Każdy delegat ma obowiązek wypełnić i przesłać oświadczenia delegata.  

22. Oświadczenie należy przesyłać na dres covid@rowing.poznan.pl   najpóźniej do dnia 29 

stycznia 2022 r do godz. 14:00. 

23. W hali zawodów obowiązuje limit 30% zajętości miejsc, nie więcej jednak niż przy 

jednoczesnym udziale 340 osób. 

24. Do limitu 30% nie wlicza się zaszczepionych na COVID – 19 pod warunkiem okazania 

przez te osoby: 

- unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID 

- lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowienia 

25. W przypadku rażącego naruszenia obowiązujących zasad i obostrzeń związanych  

z pandemia covid-19, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania akredytacji  

i wydalenia z obiektu na którym odbywają się zawody 

 

* Ważne ! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument 

potwierdzający: całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, znacznym lub głębokim, trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa. zaawansowane 

schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANKIETA COVID-19  
uczestnik niepełnoletni 

 

  

 

  

Imię nazwisko opiekuna 

               PESEL opiekuna 

   Imię nazwisko dziecka 

                  PESEL dziecka 

1. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywaliście Państwo/któryś z domowników za granicą w 
rejonach transmisji korona wirusa? 

2. Czy w okresie ostatnich 14 dni mieliście Państwo kontakt z osobą, u której potwierdzono 
zakażenie wirusem SARS Cov-2? 

3. Czy w okresie ostatnich 14 dni mieliście Państwo kontakt z osobą, która przebywała w rejonach 
transmisji korona wirusa? 

4. Czy jesteście Państwo lub któryś z domowników objęci nadzorem epidemiologicznym 
(kwarantanną)?  

5. Czy obecnie u Państwa lub u któregoś z domowników występują objawy infekcji (gorączka, 
kaszel, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? 

6. Czy w ostatnich 2 tygodniach występowały u Państwa lub u któregoś z domowników wyżej 
wymienione objawy? 

Zakreśl wybraną odpowiedź zgodnie ze stanem faktycznym za pomocą krzyżyka „x” 

 

        ……………………………………………… 

         podpis opiekuna       

 

 

 

 

 

 

D D / M M / R R R R 

 

           

 

           

Tak Nie 

Tak Nie 

Tak Nie 

Tak Nie 

Tak Nie 

Tak Nie 

 ……………………………………….……., dnia 
                      miejscowość  



 

ANKIETA COVID-19 dla uczestników zawodów wioślarskich 

 

 

  

  

 Imię nazwisko 

               PESEL 

1. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał/a Pan(i) lub któryś z domowników za 
granicą w rejonach transmisji korona wirusa? 

2. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał/a Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono 
zakażenie wirusem SARS Cov-2? 

3. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał/a Pan(i) kontakt z osobą, która przebywała w 
rejonach transmisji korona wirusa? 

4. Czy jest Pan(i) lub któryś z domowników objęci nadzorem epidemiologicznym 
(kwarantanną)?  

5. Czy obecnie u Pan(i) lub u któregoś z domowników występują objawy infekcji 
(gorączka, kaszel, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? 

6. Czy w ostatnich 2 tygodniach występowały u Pan(i) lub u któregoś z domowników 
wyżej wymienione objawy? 
 

Zakreśl wybraną odpowiedź zgodnie ze stanem faktycznym za pomocą krzyżyka „x” 

 

        ……………………………………………… 

         podpis uczestnika           

 

 

 

 

 

 

 

 

D D / M M / R R R R 

 

           

Tak Nie 

Tak Nie 

Tak Nie 

Tak Nie 

Tak Nie 

Tak Nie 

 ……………………………………….……., dnia 
                      miejscowość  



Oświadczenie dot. stanu zdrowia reprezentacji klubu  

  
 

  

 

 

 

 

  

Imię nazwisko delegata 

               Nr tel. delegata 

1. Oświadczam, że zgodnie z informacjami przedstawionymi przez reprezentantów klubu, żaden z nich 
nie miał kontaktu w ciągu ostatnich 14 dni z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS-
Cov-2. 

2. Oświadczam, że wg mojej wiedzy żaden z reprezentantów klubu nie jest objęty obecnie 
kwarantanną. 

3. Oświadczam, że wg mojej wiedzy u żadnego z reprezentantów naszego klubu nie występowały w 
ciągu ostatnich 2 tyg. objawy mogące świadczyć o chorobie COVID-19. 

  

 

 

 

 

 

 
W związku z wprowadzonymi obostrzeniami przez rząd dotyczącymi limitów osób mogących 
przebywać na obiekcie sportowym, prosimy Państwa o rzetelne podanie łącznej liczby osób w pełni 
zaszczepionych przeciwko covid – 19.  
 
* Zgodnie z informacjami na stronie www.gov.pl do limitu nie wlicza się zaszczepionych przeciwko covid – 
19 pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, 
wyniku testu i wyzdrowieniu. 
 

 

        ……………………………………………… 

         podpis delegata             

 

 

D D / M M / R R R R 

 

+ 4 8          

 

 

 

  ……………………………………….……., dnia 
                      miejscowość  
 

Nazwa klubu 

Liczba zawodników: 

Liczba osób dodatkowych: 

W tym łączna liczba osób nie 
wliczanych do limitu 30%.*  

 


