
 

 

 
Ergometr Wioślarski 

REGULAMIN TECHNICZNY 
 

I. System rozgrywek 
 

1) Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w ramach dwóch edycji zawodów.  
a) I edycja – 1 runda mistrzostw indywidualnych oraz 1 runda mistrzostw drużynowych, 
b) II edycja – 2 runda mistrzostw indywidualnych oraz 2 runda mistrzostw drużynowych. 

2) Zawody indywidualne rozegrane zostaną w następujących konkurencjach i wg kolejności: 
a) kobiety waga lekka - KL (do 61,5 kg), 
b) mężczyźni waga lekka - ML (do 75 kg), 
c) kobiety open – KA, 
d) mężczyźni open – MA. 

3) Zawodnicy wagi lekkiej są ważeni bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. 
4) Wszystkie konkurencje zostaną przeprowadzone na dystansie 1000 m na ergometrach 

Concept II. 
5) Zwycięzcą zostaje ten zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu spośród wszystkich 

uczestników zawodów w swojej kategorii wagowej. W przypadku jednakowych czasów 
odbywa się dogrywka na dystansie 500 metrów (dotyczy zainteresowanych). 

6) Wybór przesłony powietrza oraz przekładni (obciążenia-przełożenia) jest dowolny. 
Ustawienie ich może być dokonane przez zawodnika przed startem do wyścigu. 

7) W przypadku awarii ergometru lub sprzętu pomiarowego zawodnik ma prawo powtórzyć 
bieg na dystansie 1000 m. 

8) Rozgrzewka jest przewidziana na dodatkowych ergometrach. 
 

II. Warunki uczestnictwa 
 

1) W Mistrzostwach mogą uczestniczyć członkowie AZS bez względu na inną przynależność 
klubową; studenci, słuchacze dziennych studiów doktoranckich, pracownicy uczelni – 
absolwenci szkół wyższych, absolwenci – do końca ostatniego roku akademickiego 
wpisanego do indeksu. 

2) Każda uczelnia ma prawo zgłosić dowolną liczbę zawodniczek i zawodników. 
3) Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz internetowy. 

Po upływie terminu zgłoszeń formularz rejestracyjny zostanie zablokowany. W dniu 
zawodów możliwa będzie jedynie zmiana uczestnika – maksymalnie 2 zmiany osobo-
startów (łącznie kobiet i mężczyzn) w ramach jednej uczelni. 

 
 
 
 



 

 

III. Punktacja 
 

1) W Mistrzostwach prowadzona jest oddzielnie klasyfikacja drużynowa kobiet i mężczyzn. 
2) Do punktacji drużynowej zostaną zaliczone punkty zdobyte przez 4 najlepsze zawodniczki i 6 

najlepszych zawodników danej uczelni bez względu na kategorię wagową. 
3) Za I miejsce zawodnik/czka otrzymuje n+1 pkt., za II miejsce n-1 pkt., za III miejsce n-2 pkt., 

itd., gdzie „n” oznacza liczbę zawodników startujących w najliczniejszej kategorii wagowej. 
4) W przypadku zmiany wagi przez zawodnika pomiędzy poszczególnymi edycjami Mistrzostw, 

zostanie on sklasyfikowany w generalnej klasyfikacji indywidualnej w kategorii wagowej, w 
której wystąpił podczas II edycji zawodów, na podstawie sumy punktów zdobytej w obydwu 
edycjach. 

5) O kolejności w klasyfikacji drużynowej decyduje suma punktów zdobyta w II edycjach. 
6) W przypadku braku wymaganej liczby zawodników / zawodniczek, za każdą brakującą osobę 

uczelnia otrzymuje liczbę punktów przypadającą za ostatnie miejsce + 1 pkt. 
7) W przypadku równej liczby punktów w punktacji drużynowej, o kolejności decyduje większa 

liczba pierwszych miejsc, następnie drugich, trzecich, itd. (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn). 
8) W przypadku równej liczby punktów w klasyfikacji indywidualnej po dwóch edycjach, o 

kolejności decydują odpowiednio: 
a) większa liczba pierwszych miejsce, następnie drugich itd.,  
b) najlepszy wynik indywidualny (czas) osiągnięty przez zawodnika w ramach dwóch edycji. 

 
IV. Uwagi końcowe 

 
1) Wszystkie kwestie sporne nieujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga organizator 

zawodów.  
2) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny Akademickich Mistrzostw Śląska. 


