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

2. Konkurencja wodociągowa rozegrana zostanie w miejscu wskazanym na mapie stanowiącej Załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu, to jest na mecie Toru Regatowego Malta, w sobotę 27 sierpnia w godzinach 11:00-13:00. 

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

4. Konkurencja wodociągowa jest konkurencją indywidualną, w której może startować jeden zawodnik 
reprezentujący drużynę, zgłoszony do udziału w programie VIP . 

5. Konkurencja rozgrywana jest na czas, wynik mierzony jest poprzez wskazania fotokomórki i elektronicznego 
pomiaru czasu. Po sygnale startu zawodnik podbiega do stojącej hulajnogi elektrycznej  i pokonuje na niej dystans 
około 150 metrów docierając do stanowiska gdzie pozostawia hulajnogę i rozpoczyna sterowanie samochodem 
zdalnie sterowanym po prostej trasie, wyznaczonym torze jazdy. Po powrocie samochodu do miejsca startu 
zawodnik wsiada na hulajnogę i wraca na niej do miejsca startu do konkurencji. Tam może podjąć próbę 
odpowiedzi na wylosowane pytanie, za prawidłową odpowiedź uzyskuje handicap w postaci odjęcia 15 sekund od 
uzyskanego czasu, brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna skutkuje zaliczeniem czasu na jej udzieleni do 
końcowego wyniku. Odpowiedź na pytanie nie jest obowiązkowa. Osiągniętym wynikiem jest czas, w którym 
wykonane zostało całe zadanie.  

6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do rywalizacji jest zgłoszenie się jego na 20 minut przed wyznaczonym 
terminem rozpoczęcia Konkurencji w miejscu jej rozgrywania. Konkurencja rozgrywana będzie jednocześnie przez 
dwóch zawodników dobranych losowo przed rozpoczęciem konkurencji. 

7. Konkurencja odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
8. W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia i kierownik konkurencji. Ewentualne 

protesty mogą być zgłaszane zgodnie z par. 11  Regulaminu Spartakiady. 
9. 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. 

 
 


