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Regulamin konkurencji: Rowery stacjonarne 

 

 

 

1. Regulamin określa zasady organizacji, prowadzenia i uczestnictwa w konkurencji Rowery stacjonarne 

rozgrywanej w ramach 30 Spartakiady Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza 

Jakubowskiego organizowanej w Poznaniu w dniach 26-28 sierpnia 2022 r. 

2. Konkurencja rozegrana zostanie na mecie Toru regatowego, tzw. pozbruku, której lokalizacja została 

wskazana  na mapie stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w terminie określonym w 

programie Spartakiady dostępnym na stronie Spartakiady w zakładce Program. 

3. Konkurencja jest zaliczana do Klasyfikacji Generalnej Spartakiady, a ilość uzyskanych punktów z tytułu 

zajętego w niej miejsca określa Regulamin Spartakiady. 

4. W konkurencji udział biorą 4 osobowe Drużyny w skład których wchodzi co najmniej jedna kobieta. 

5. Konkurencja rozgrywana jest w 2 etapach. Najpierw etap 1 (eliminacje) - konkurencja polega na tym, aby 

wytworzyć zespołowo jak najwięcej energii podczas 10 minutowej sesji pedałowania na rowerze 

stacjonarnym. Cztero-osobowe zespoły zajmują kolejno miejsca na specjalnych rowerach wyposażonych 

w prądnicę do generowania energii elektrycznej i na znak sędziego zaczynają pedałować przez 10 minut. 

Aktualny wynik wytworzonej energii podawany w watogodzinach (Wh) z dokładnością do 2 miejsc po 

przecinku jest wyświetlany na ekranie. Po upływie wyznaczonego czasu system automatycznie przerywa 

zliczanie energii i wynik całego zespołu jest zapisywany.  

Do sesji finałowej przechodzą 4 zespoły z największą ilością wygenerowanej energii.  Etap 2 (finał) jest 

rozgrywany podobnie z tą różnicą, że na rowerach siada po jednym przedstawicielu każdej z drużyn, 

pedałują przez 10 minut a liczba wytworzonej energii przez  kolejnych członków danej drużyny jest 

sumowany i wyświetlany na dodatkowym ekranie. Wygrywa ta drużyna, której członkowie wytworzą 

łącznie najwięcej energii. W przypadku remisu organizowana jest dogrywka.  

6. Drużyny startują na podstawie ustalonej wcześniej listy startowej dostępnej od końca maja 2022 r. na 

stronie Spartakiady w zakładce Konkurencje, zgodnej ze zgłoszeniami dokonanymi przez Kierownika 

Reprezentacji.  

7. Warunkiem dopuszczenia Drużyny do rywalizacji jest zgłoszenie się jej na 20 minut przed wyznaczonym 

terminem rozpoczęcia Konkurencji w miejscu jej rozgrywania. 

8. Konkurencja odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

9. W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia i kierownik konkurencji. 

Ewentualne protesty mogą być zgłaszane zgodnie z par. 11  Regulaminu Spartakiady.  

10. 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. 

 

 

 

 


