
Regulamin Turnieju Sztafet w ramach Programu Młode Polskie Wiosła 

1. Termin i miejsce Regat 

Turniej Sztafet odbędzie się 3 grudnia 2022 roku w Hali Sportowo - Widowiskowej przy SP. Nr. 2 w 
Chełmży, ul. Hallera 17 

2. Organizacja Regat 

Organizatorem Regat jest Kujawsko Pomorski Okręgowy Związek Towarzystw Wioślarskich przy 
współpracy z Chełmżyńskim Towarzystwem Wioślarskim, pod nadzorem merytorycznym Koordynatora 
Programu Młode Polskie Wiosła. 

3.Dystans i konkurencje 

Regaty odbywają się w systemie sztafetowym. Sztafeta będzie się składać z dwóch dziewcząt oraz dwóch 
chłopców. Każda ze sztafet będzie miała za zadanie przepłynąć dystans 2000m, na 4 spiętych ze sobą 
systemowo ergometrach.  

Regaty zostaną rozegrane z podziałem na dwie grupy wiekowe: 

-rocznik 2008 i 2009 

-rocznik 2010 i młodsi 

4.Prawo startu i warunki uczestnictwa 

Prawo startu mają zawodnicy posiadający ważne badania sportowe lub zaświadczenie lekarskie o stanie 
zdrowia umożliwiające start w regatach. Do startu nie jest wymagana licencja PZTW. Do startu w zawodach 
uprawnieni są również zawodnicy bez przynależności Klubowej. Dozwolone są starty zawodników z 
jednego Klubu lub Szkoły jak i sztafet kombinowanych składających się z więcej niż jednego Klubu/ Szkoły. 
Zawodnik jest uprawniony do startu po dokonaniu zgłoszenia w przewidzianym niniejszym Regulaminem 
terminie oraz po weryfikacji badań lekarskich.  

5. Zgłoszenia 

Zgłoszenia należy dokonać na adres mailowy leszeklemanczyk@gmail.com w nieprzekraczalnym 
terminie 29 listopada 2022 r.  Zawodnicy zwolnieni są z opłaty wpisowej za udział w zawodach.  

6. Informacje dodatkowe 

Wycofania oraz zmiany w składzie osad można dokonać mailowo na adres leszeklemanczyk@gmail.com  
w nieprzekraczalnym terminie 1 grudnia 2022 r., do godziny 17.00.  

Przewidywana godzina rozpoczęcia zawodów to 9.30, a starty sztafet zaplanowane są na godzinę 12-13.  

Program Regat dostępny będzie po zamknięciu zgłoszeń.  

Dokładny minutowy program regat dostępny będzie po zamknięciu zmian, nie później jednak niż do              
2 grudnia 2022 r. 

8.Nagrody 

Organizator przewiduje pamiątkowe medale dla trzech pierwszych sztafet, w  każdej kategorii wiekowej. 

Organizator przewiduje pamiątkowe dyplomy dla każdego z uczestników zawodów. 
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