
 
 

 

Regulamin ogólny konkurencji  

 

 
1. Regulamin określa ogólne zasady organizacji, prowadzenia i uczestnictwa w konkurencjach rozgrywanych 

w ramach 30 Spartakiady Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego organizowanej 

w Poznaniu w dniach 26-28 sierpnia 2022.r 

2. Start w poszczególnych konkurencjach Spartakiady odbywa się zgodnie z listami startowymi tworzonymi na 

podstawie deklaracji startu, zgłoszeń poszczególnych zawodników. Aby wpisać się na listę startową poszczególnych 

konkurencji Spartakiady należy postępować zgodnie z procedurami opisanymi w Regulaminie Spartakiady 

prezentowanym na stronie Spartakiady www.spartakiada2022.pl .  

3. Zawodnicy, reprezentanci poszczególnych firm uczestniczących w Spartakiadzie zgłaszają swój start 

w poszczególnych konkurencjach uwzględniając program Spartakiady, miejsca rozgrywania poszczególnych 

konkurencji, własną sprawność fizyczną oraz inne czynniki mające wpływ na realny udział w konkurencjach 

uwzględniający konieczność stawienia się w miejscu ich rozgrywania minimum 20 minut przez ustalonym 

w programie terminie.  

4. Listy startowe prezentowane są on line na stronie Spartakiady 

5. Udział w niektórych konkurencjach ( piłka nożna, badminton, wędkarstwo ) wymaga posiadania indywidualnego 

sprzętu zgodnego z wytycznymi zawartymi w regulaminach konkurencji. Brak tego sprzętu automatycznie 

wyklucza zawodnika z możliwości startu w niej. 

6. Zawodnik zgłaszający się w wyznaczonym terminie i miejscu przed startem w konkurencji musi posiadać opaskę 

z numerem startowym. Jej brak wyklucza start zawodnika. 

7. W wyjątkowych i szczególnych sytuacjach spowodowanych w szczególności: 

- kontuzją wcześniej zgłoszonego do udziału w konkurencji zawodnika  

- dokonaną w późniejszym terminie zamianą zawodnika 

- inną, ważną i zgłoszoną sędziemu konkurencji okolicznością 

Sędzia Główny konkurencji indywidualnej po analizie okoliczności oraz stwierdzeniu, że dopisanie zawodnika nie 

wpłynie na sposób jej rozgrywania i ostateczne jej wyniki może dopisać zawodnika do listy startowej tej 

konkurencji. 

8. W przypadku konkurencji drużynowych z uwzględnieniem zapisów p. 6 niniejszego regulaminu Sędzia Główny 

konkurencji drużynowej może dopisać drużynę przed rozpoczęciem konkurencji drużynowej pod warunkiem, że 

układ rozgrywek na to pozwala ( nie zakłóci to zaplanowanego przed dopisaniem harmonogramu startu innych 

drużyn ) oraz nie wpłynie to w żaden sposób na ostateczny wynik rozgrywek, turnieju, a także w istotny sposób na 

zaplanowany czas rozgrywania konkurencji drużynowej, turnieju. 

9. Zamiana zawodników w drużynach startujących w konkurencjach drużynowych może mieć miejsce zgodnie 

z procedurami opisanymi w p. 8 niniejszego regulaminu. Lista ewentualnych zmian jest zamykana w chwili 

rozpoczęcia rozgrywek, turnieju. Oznacza to, że ewentualna zamiana zawodników nie może być dokonywana 

w trakcie rozgrywania turniejów. 

10. Decyzja Sędziego Głównego każdej rozgrywanej w ramach Spartakiady konkurencji dotycząca ewentualnego 

dopisania zawodnika lub drużyny do listy startowej przed rozgrywaniem konkurencji jest podejmowana 

samodzielnie, jest ostateczną i nie podlega odwołaniu, ani żadnym innym protestom i procedurom opisanym 

w par. 11 Regulaminu Spartakiady. Jakiekolwiek próby nacisku oraz komentowania tych decyzji mogą być zaliczone 

do zachowania kwalifikującego do udzielenia kar opisanych w par. 10 Regulaminu Spartakiady. 

http://www.spartakiada2022.pl/

