
 

 

 

WIOŚLARSTWO – REGULAMIN TECHNICZNY 

 
1) PROGRAM ZAWODÓW  

a) Kobiety startują na dystansie 1000 m w konkurencjach 1 x KA, 1 x KL, 2 x KA, 2 x KL, 4 x KA , 4 + KA, 8 + KA, 

b) Mężczyźni startują na dystansie 1000 m w konkurencjach 1 x MA, 1x ML, 2 x ML, 2 x MA, 4 x MA, 4 + MA, 8+ MA, 

c) Konkurencja odbędzie się przy minimum dwóch zgłoszonych osadach, 

d) Każdy uczestnik może wystartować  w dowolnej liczbie konkurencji, 

e) Program minutowy i kolejność biegów ustala Komisja Sędziowska, 

f) Dodatkowo podczas zawodów odbędą się wyścigi na deskach SUP (regulamin wyścigów- załącznik nr 1), 

g) Zawody rozegrane zostaną w formie jednodniowych zawodów. 

 

2) UCZESTNICTWO  

a) Każda uczelnia ma prawo zgłosić dowolną liczbę osad do wszystkich biegów objętych programem,  

b) Osady muszą być jednorodne (nie dotyczy sternika / sterniczki), 

c) Sprzęt - bez ograniczenia zgodny z wymogami PZTW.  

 

3) PUNKTACJA  

a) Punktacja za poszczególne wyścigi prowadzona jest wg punktacji PZTW dla imprez mistrzowskich  

w zależności od liczby zgłoszonych uczestników, 

b) Do punktacji drużynowej brane są pod uwagę punkty zdobyte przez wszystkie osady z danej uczelni,  

c) Zespoły są klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach zawodnicy danej uczelni wystartują  

w minimum w jednej konkurencji,. 

 

4) UWAGI KOŃCOWE  

a) Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich  

z uwzględnieniem zapisów niniejszego regulaminu technicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 
 
 

REGULAMIN TECHNICZNY 
AKADEMICKICH MISTRZOSTW WARSZAWY I MAZOWSZA W WYŚCIGACH NA DESKACH SUP 

 
1) PROGRAM ZAWODÓW  

a) Zawody odbywać będą się w dwóch konkurencjach:  

 techniczny bieg- wyścig po trasie (minimum dwa nawroty na dystansie ok. 800 m, start wspólny); 

 sprint na dystansie 200 m po prostej; 

b) Zawody rozgrywane będą w kategorii kobiet i mężczyzn, 

c) Program minutowy i kolejność biegów ustala Komisja Sędziowska, 

 

2) UCZESTNICTWO  

a) Każda uczelnia ma prawo zgłosić dowolną liczbę zawodniczek/zawodników do wszystkich konkurencji objętych 

programem,  

b) Obowiązujący sprzęt: 

 Obowiązek startu w kamizelce asekuracyjnej; 

 Obowiązek używania Lascha (przypięcie do deski taśmy zabezpieczającej); 

 Deska do 14 stóp, otwarta, bez komór; 

 Minimum jeden Fin (statecznik); 

 Wiosło dowolny rodzaj; 

 Reszta sprzętu zgodna z przepisami PZKaj (ICF); 

3) PUNKTACJA  

a) Do punktacji drużynowej brane są pod uwagę punkty zdobyte przez wszystkich zawodników danej uczelni, 

b)  Punktacja do klasyfikacji drużynowej zgodnie z Regulaminem Ogólnym AMWiM: za zajęcie kolejnych miejsc  

do klasyfikacji drużynowej przyznaje się punkty wg zasady: n+1, n-1, n-2 itd. (gdzie „n” oznacza liczbę 

sklasyfikowanych zawodników startujących w najliczniejszej konkurencji (osobno dla kobiet i dla mężczyzn), 

c) Zespoły są klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach zawodnicy danej uczelni wystartują  

w minimum w jednej konkurencji. 

 


