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Regulamin Konkurencji 
 

ERGOMETRY WIOŚLARSKIE 
 
 

1. Regulamin określa zasady organizacji, prowadzenia i uczestnictwa w konkurencji Ergometry Wioślarskie 
rozgrywanej w ramach 30 Spartakiady Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza 
Jakubowskiego organizowanej w Poznaniu w dniach 26-28 sierpnia 2022 r. 

2. Konkurencja rozgrywana będzie na terenie mety Toru Regatowego Malta w miejscu wskazanym na mapie 
stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w terminie określonym w programie Spartakiady 
dostępnym na stronie Spartakiady w zakładce Program. 

3. Zawodnicy startują na podstawie ustalonej wcześniej listy startowej zgodnej ze zgłoszeniami dokonanymi 
przez Kierownika Reprezentacji. Lista Startowa Konkurencji będzie dostępna najpóźniej do 15 lipca 2022 
roku na stronie Spartakiady w zakładce Konkurencje. 

4. Konkurencja jest zaliczana do Klasyfikacji Generalnej Spartakiady, a ilość uzyskanych punktów z tytułu 
zajętego w niej miejsca określa Regulamin Spartakiady. 

5. Zawody zostaną rozegrane na 6 ergometrach Concept II.  
6. Wszystkie wyścigi rozegrane zostaną na dystansie 250 m dla kobiet oraz 500 m dla mężczyzn. 
7. Konkurencje dla kobiet oraz mężczyzn rozgrywana będzie oddzielnie. 
8. Uczestnicy zostaną rozlosowani do poszczególnych wyścigów równorzędnych. 
9. Każdy uczestnik po swoim starcie będzie miał możliwość zadeklarowania chęci drugiego startu w celu 

poprawienia uzyskanego wyniku czasowego. Maksymalnie uczestnik ma możliwość dwukrotnego startu. 
Drugi start zawodnika odbędzie się po zakończeniu podstawowej serii finałów na bazie zebranych 
deklaracji o chęci ponownego startu. Zawodnicy do serii powtórzonej zostaną ponownie rozlosowani. 

10. Klasyfikacja dokonywana jest na podstawie rankingu czasów zmierzonych spośród wszystkich 
rozegranych wyścigów równorzędnych. Jeśli dany zawodnik dwukrotnie startował w wyścigu (w celu 
poprawienia swojego rezultatu czasowego) – w klasyfikacji uwzględniany jest jedynie jego lepszy wynik. 

11. Wybór przesłony powietrza (obciążenia) jest dowolny. Jej ustawienia i regulacji podnóżków zawodnik 
może dokonać ́ przed startem do konkurencji. Niedozwolone jest samodzielne przełączanie ustawień́ 
wyświetlacza ergometru. 

12. Start wyścigu jest sygnalizowany (równolegle) na wyświetlaczu ergometru oraz za pomocą ̨ sygnału 
dźwiękowego. 

13. W przypadku wystąpienia awarii technicznej jednego z ergometrów w ciągu 10 sek. od startu, wyścig jest 
zatrzymywany, a start zostanie powtórzony. 

14. Awaria techniczna ergometru w dalszej części wyścigu upoważnia zawodnika do podjęcia samodzielnej 
próby rywalizacji, jednak nie później niż ̇ 20 min od godziny startu zawodnika w wyścigu, w którym 
nastąpiła awaria. 

15. Zwycięzcą ̨zostaje zawodnik, który uzyska najlepszy czas zmierzony przez system komputerowy, spośród 
wszystkich uczestników startujących w danej kategorii. 

16. W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia i Kierownik Konkurencji. 
Ewentualne protesty mogą być zgłaszane zgodnie z par. 11 Regulaminu Spartakiady. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu konkurencji o czym 
niezwłocznie powiadomi jej uczestników poprzez stronę spartakiady, komunikaty słowne, przekazanie 
informacji Kierownikom Reprezentacji. 


