
 
 

5. REGULAMINY IMPREZ WZTW 
 
 

XV  OTWARTE  MISTRZOSTWA  MIASTA  POZNANIA 
NA  ERGOMETRZE  WIOŚLARSKIM 

 
1.   TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

Zawody odbędą się  05.03.2023 r.   
              Miejsce Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach, ul. Piłsudskiego 3A, 62-028 Koziegłowy 
               

2.   KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA ZAWODÓW  
Organizatorem zawodów jest Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich,  komisję sędziowską 
powołuje WZTW        

     3.   PROGRAM ZAWODÓW 
 

1. 10.00 Młodziczki B (rocznik urodzenia) 2012 - 2011   dystans   500 m. 
2. 10.10 Młodzicy B    2012 – 2011          dystans   500 m.  
3. 10:20 Młodziczki  A     2010 – 2009          dystans 1500 m. 
4. 10:45 Młodzicy A    2010 – 2009        dystans 1500 m. 
5. 11:00 Juniorki Młodsze ur.  w roku  2008 – 2007           dystans 2000 m. 
6. 11:30 Juniorzy Młodsi   ur. w  roku  2008 – 2007         dystans 2000 m. 
7. 12:00 Juniorki urodzone w roku   2006 – 2005   dystans 2000 m. 
8. 12:30 Juniorzy urodzeni w roku   2006  – 2005   dystans 2000 m. 
9. 13:00 Juniorki waga lekka    2006 –  2005 do 60 kg    dystans 2000 m. 
10. 13:10 Juniorzy waga lekka    2006 – 2005  do 70 kg    dystans 2000 m. 
11. 13:20 Kobiety KL /KBL waga lekka    2004  i starsze do 62,0 kg  dystans 2000 m.          
12. 13:30 Mężczyźni ML/ MBL waga lekka   2004 i starsi do 75,0 kg   dystans 2000 m. 
13. 13:40 Kobiety KA/KB urodzone w roku   2004 i starsze  dystans 2000 m.                                        
14. 14:00 Mężczyźni MA/MB urodzeni w roku   2004 i starsi  dystans 2000 m. 
15. 14:20 Masters (KM i MM)   1996 i starsi  dystans 1000 m. 
16. 14.45 Amatorzy   (Kobiety i mężczyźni) 2005 i starsi      dystans 1000 m. 

 
 Rozstawienie zawodników w biegach ustala trener koordynator WZTW na podstawie poziomu sportowego 
zawodników.  
  

1. ZGŁOSZENIA IMENNE 
 
Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy www.wioslarstwo.poznan.pl   do dnia  27.02.2023 do  
godz. 24.00 wraz z rekordem z tego roku. Zgłoszenia Młodzików i Amatorów nie posiadających 
jeszcze licencji proszę przesłać na obowiązującym formularzu 
adrian.moczulski@wioslarstwo.poznan.pl 

       po tym terminie trener koordynator WZTW dokona rozlosowania. 
Ewentualne zmiany (zgodnie z WIS 2021 – postanowienia ogólne)  oraz wycofania dokonywać do 
03.03.2023 r. do godz. 14:00. 

 
 
2. INFORMACJE OGÓLNE 

 
• Zawody odbędą się na minimum 6 ergometrach wioślarskich firmy concept 2 
• Start pierwszego wyścigu planowany jest na godz. 10.00 
• Zebranie Delegatów  05.03.2023. r. o godz. 9:00 
• Zebranie Komisji Sędziowskiej  05.03.2023 r. o godz. 9.15 
 
 

http://www.wioslarstwo.poznan.pl/
mailto:adrian.moczulski@wioslarstwo.poznan.pl


 
 

• Wpisowe na zawody za zawodników zgłoszonych:  
• Młodzicy, kadeci   - 20,00 zł 
• Juniorzy i juniorzy młodsi   -    40,00 zł 
• Seniorzy    -  50,00 zł 
• Mastersi, Amatorzy  - 60,00 zł 
 
 
 
3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

 
•  Administratorem danych osobowych uczestników zawodów jest organizator  WZTW, ul. Reymonta 35, 

Poznań. 
•  Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach  przeprowadzenia imprezy, wyłonienia 

zwycięzcy, stworzenia klasyfikacji, wydania i odbioru oraz rozliczenia nagród a także  innych czynności 
związanych z prowadzoną działalnością. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

•  Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją tych zawodów także we 
współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Zawodów . Dane 
osobowe zawodnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem danych 
osobowych przy realizacji  akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO. 

•  Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w 
ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych (RODO). 

 
 
     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. Do badań rozpoczętych przed dniem wejścia w życie 
ww. Rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Uznawane będą jedynie oryginalne dokumenty 
(książeczka zdrowia, zaświadczenie lekarskie) a dla zawodników kadry wyciąg z bazy danych medycznych 
Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej potwierdzony przez Sekretarza Generalnego PZTW. Wyklucza się 
możliwość przedstawiania dokumentów w postaci elektronicznej.’’ 
 Powyższe wymagania nie dotyczą  zawodników – masters i amator.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 


