
 

1 

 

Wioślarskie Mistrzostwa Polski Masters       
Poznań 3-4.06.2022 

Regaty organizowane przy ENEA Mistrzostwach Polski Seniorów  
 

1. OGÓLNE INFORMACJE  
 

a. Regaty odbędą się w dniach  3-4 czerwca 2022 r. roku w Poznaniu na Torze Regatowym Malta,  

       na dystansie 1000 m  
b.  Regaty obywać się będą na 6 torach zgodnie z Regulaminem Współzawodnictwa Mastersów i 

Amatorów  w  PZTW. 
c. Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo pod nadzorem merytorycznym 

PZTW i  Komisji Wioślarstwa Masters i Amatorskiego  PZTW  
d. Skład Sędziowski ustala PZTW.  
 

      2. PROGRAM REGAT 

 
  

Numer biegu Konkurencja Kategoria wiekowa Dystans 
Przewidywana 

godz. startu 

Piątek 03.06.2022 

1. a.      1xMM A-B-C 1000 18:00 

1. b. 1xMM D-E-F 1000 18:05 

1. c.      1xMM G-H-I 1000 18:10 

1. d.       1xMM J-K-L-M 1000 18:15 

2. a.      2xKM A-B-C-D 1000 18:25 

2. b. 2xKM E-F-G-H-I-J-K-L-M 1000 18:30 

    przerwa 30'     

3. a.      4-MM A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M 1000 19:00 

4. a.      8xMixM A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M 1000 19:10 

Sobota 04.06.2022 rano 

5. a.      4xMM A-B-C-D 1000 10:00 

5. b. 4xMM E-F-G-H-I-J-K-L-M 1000 10:05 

6. a.       1xKM A-B-C-D 1000 10:15 

6. b.      1xKM E-F-G-H-I-J-K-L-M 1000 10:20 

    
przerwa dla masterów /przedbiegi MP 

Seniorów 
    

7. a.      2xMixM A-B-C-D-E 1000 11:30 

7. b. 2xMixM F-G-H-I-J-K-L-M 1000 11:40 

8. a.      2-MM A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M 1000 11:50 

Sobota 04.06.2022 popołudniu 

9. a.      4xMixM A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M 1000 13:30 

10. a.      2xMM A-B-C-D-E 1000 13:40 

10. c.      2xMM F-G-H-I-J-K-L-M 1000 13:50 

    przerwa dla masterów /półfinały MP Seniorów     

11. a.      4xKM A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M 1000 15:30 

12. a. 8xMM A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M 1000 15:40 

 
3. WARUNKI  UCZESTNICTWA  
 

a. Warunkiem uczestnictwa jest ważna licencja Masters PZTW oraz aktualne badania lekarskie     
dopuszczające do zawodów wioślarskich lub ważna karta zdrowia sportowca. 

b. Pozostałe warunki zgodne z Regulaminem Współzawodnictwa Masrersów i Amatorów w PZTW.  
c. W trakcie mistrzostw przeprowadzana będzie losowa kontrola wagi łodzi zgodnie z regulaminem. 
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      4.  ZGŁOSZENIA DO REGAT 
 

a. Zgłoszenia do regat należy dokonać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 30.05.2022 r. do godz. 24.00. Po tym terminie żadne dodatkowe zgłoszenia nie 
będą przyjmowane. 

b. W tym samym terminie należy dokonać wpłaty wpisowego zgodnie z WIS „Postanowienia ogólne” 
na konto PZTW. ( 50 zł za start). Brak wpłaty wpisowego lub potwierdzenia w wyznaczonym 
regulaminem regat terminie spowoduje nieumieszczenie osady na listach startowych z dalszymi 
konsekwencjami. Oryginał dowodu wpłaty wpisowego delegaci winni mieć przy sobie celem 
okazania ich organizatorowi regat. 

c. Każdy z klubów zobowiązany jest do podania na początku zebrania delegatów jednego 
przedstawiciela (delegata) i tylko on ma prawo do występowania w jego imieniu we wszystkich 
sprawach do organizatorów i komisji sędziowskiej; dokonywania wszelkich zmian, odbioru 
programów i wyników, wnoszenia protestów, prezentacji dokumentów zawodników i inne. 

d. Zamknięta lista zgłoszonych osad zostanie umieszczona na stronie internetowej w dniu 1.06.2022. 
 

        5. INFORMACJE DODATKOWE 
 

a. Zapotrzebowanie na noclegi i wyżywienie należy przesłać na 
adres: ala.lagoda@wioslarstwo.poznan.pl - WZTW Poznań ul. Reymonta 35, 60-791 Poznań, w 
terminie do 25.05.2022. 

b. Wycofania i zmiany w składzie osad można dokonywać na stronie  www.wioslarstwo.poznan.pl do 
3 godzin przed zebraniem delegatów. 

c. Zebranie delegatów odbędzie się w dniu 3.06.2022 r. o godz. 17.00 w sali audiowizualnej toru 
regatowego Malta w budynku wieży sędziowskiej. 

d. Zebranie sędziów odbędzie się w dniu 4.06.2022 r. o godz. 9.00 w sali audiowizualnej na mecie 
toru regatowego. 

e. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii w przypadku mniejszej ilości zgłoszonych 
osad  niż 4 w poszczególnych biegach. 

f. W przypadku gdy w danym biegu zostanie zgłoszona tylko jedna osada bieg się nie odbędzie, a 
osada zostanie dołączona do innej kategorii lub innej konkurencji poza konkursem. 

 
        6. PUNKTACJA 
 

Punktacja klubowa Wioślarskich  Mistrzostw Polski Masters sporządzona zostanie wg. poniższej tabeli. 

Lokata 1 2 3 4 5 6 

Punkty 10 8 5 3 2 1 

Punktowane są wszystkie załogi na miejscach 1 – 6 bez względu na ilość startujących osad. 
 

       7. NAGRODY 
 

a. Za trzy pierwsze miejsca w swojej konkurencji Wioślarskich Mistrzostwach Polski Masters 
zawodniczki i zawodnicy otrzymują medale. 

b. Trzy pierwsze kluby w punktacji ogólnej w Wioślarskich Mistrzostwach Polski Masters 
otrzymują pamiątkowe puchary po podsumowaniu sezonu przez Komisję Masters i Amatorów 
w PZTW. 
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