OGÓLNOPOLSKIE REGATY WIOŚLARSKIE POZNAŃ
1.
2.

3.

TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty odbędą się w dniu 04 lipca 2020 r. w Poznaniu na Torze Regatowym Malta w Poznaniu.
KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT
- Organizatorem regat jest Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich.
- W związku z obowiązującą pandemią COVID-19 organizator ogranicza ilość zawodników do 150
osób. O przyjęciu na regaty decyduje kolejność zgłoszeń.
- Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych i zachowanie bezpiecznej
odległości.
- Komisję sędziowską powołuje organizator regat.
- Zebranie sędziów odbędzie się 04 lipca 2020 r. o godzinie 9.00, w budynku informacji Toru
Regatowego Malta.
- Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, nie przewiduje się zebrania delegatów. Wszelkie
zmiany w programie proszę dostarczyć mailowo nie później niż na 1 godz. przed pierwszym
startem na adres: adrian.moczulski@wioslarstwo.poznan.pl
- Program regat będzie wywieszony na torze regatowym o godzinie 8.00 w dniu regat
oraz udostępniony na stronie http://wyniki.wioslarstwo.poznan.pl od godz. 8.00.
- Dystans: 1000 m dla młodzików, 2000 m dla pozostałych kategorii wiekowych.
- Tor przewidziany jest do jednoczesnego startu 6 osad młodzików, zawodnicy pozostałych
kategorii wiekowych startują na 8 torach.
- Do wszystkich biegów rozgrywane będą finały (biegi równorzędne).
- W kategorii wiekowej Masters, w przypadku zgłoszenia się do startu do 4 osad w danej
konkurencji przyznawany będzie medal tylko za 1 miejsce. W przypadku zgłoszenia się do startu
5 osad i więcej w danej konkurencji przyznawane będą medale za miejsca 1 do 3.
- W ramach zawodów nie przewiduje się zmiany kolejności rozgrywania konkurencji.
- Ze względów bezpieczeństwa wykonywany będzie pomiar temperatury przy wejściu.
- Warunek konieczny dopuszczenia do regat: pomiar temperatury i obowiązkowe wypełnienie
ankiety COVID-19 (załącznik nr 1 i 2).
PROGRAM REGAT
a) w godzinach 10:00 – 10:20 rozegrane zostaną biegi młodzików w konkurencjach:
1xDZ, 1xCH
b) w godzinach 10:50 – 11:35 rozegrane zostaną biegi Masters w konkurencjach:
1xMW, 1xMM, 2-MW, 2-MM
c) w godzinach 11:50 – 13:00 rozegrane zostaną biegi w konkurencjach:
1xKJ/KJM, 1xMJ/MJM, 2-KJ/KJM, 2-MJ/MJM, 1xKA/KB, 1xMA/MB, 2-KA/KB, 2-MA/MB
d) w godzinach 13:30 – 14:20 rozegrane zostaną biegi młodzików w konkurencjach:
2xDZ, 2xCH, 4x-DZ, 4x-CH, 4x+DZ, 4x+CH
e) w godzinach 14:50 – 16:20 rozegrane zostaną biegi Masters w konkurencjach:
2xMW, 2xMM, 2xMix, 4x-MW, 4x-MM, 4+MM, 4xMix
f)

w godzinach 16:30 – 17:00 rozegrane zostaną biegi w konkurencjach:
2xKJM/KJ, 2xMJM/MJ, 2xKA/KB, 2xMA/MB

4.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W regatach uczestniczą zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych.
Uwaga organizator jest zobligowany do zachowania przerw pomiędzy biegami zgodnie
z harmonogramem godzin startów (przerwy na wypoczynek).

5.

ZGŁOSZENIA DO REGAT
Zgłoszenia
do
regat
należy
dokonywać
na
stronie
internetowej
http://zgloszenia.wioslarstwo.poznan.pl w terminie do dnia 29 czerwca 2020 r - do godziny 24:00.
Ewentualne zmiany (zgodnie z WIS 2019 – postanowienia ogólne) osad można dokonywać do 03
lipca do godz. 24:00. Po opublikowaniu listy startowej w dniu 4 lipca 2020 od godz. 8:00 do 9:00
będzie możliwość dosłania mailowo (na adres adrian.moczulski@wioslarstwo.poznan.pl)
ewentualnych późnych wycofań. Po godz. 9:00 nie przewiduje się wycofań.
Wszyscy zawodnicy, z wyjątkiem młodzików, mają obowiązek posiadania aktualnej licencji PZTW.

6.

WPISOWE DO REGAT
Dla zawodników w kategoriach wiekowych: młodzik, junior, młodzieżowiec, senior z Klubów
zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Towarzystw Wioślarskich obowiązuje opłata zgodnie
z Uchwałą Zarządu WZTW.
Pozostali zawodnicy w powyższych kategorii wiekowych, spoza okręgu, uiszczają opłatę zgodną ze
stawkami obowiązującymi w PZTW.
Opłata dla zawodników kategorii Masters to: 50 PLN za każdy start zawodnika w konkurencji 1x,
40 PLN za każdy start zawodnika w pozostałych typach łodzi.

Uwaga:
„W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń
lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych
do uzyskania tych orzeczeń zmienione są warunki uzyskiwania zaświadczeń lekarskich. Zawodnik
uczestniczący w regatach, pod karą niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję
oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego zdolność do startu. Orzeczenie może wydać
lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia
na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), a w odniesieniu do zawodników
pomiędzy 19. a 23. rokiem życia na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej. Badanie okresowe
przeprowadza się co 12 miesięcy poza wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu. Orzeczenia lekarskie
wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały
wydane.”

