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ERGOMETR WIOŚLARSKI KOBIET I MĘŻCZYZN 

Regulamin techniczny 

 

I. System rozgrywek 

1. Zawody zostaną przeprowadzone w formie dwóch rzutów. 

2. Zawody rozegrane będą na ergometrach typu „Concept 2” z oprzyrządowaniem komputerowym, na dystansie 

1000 metrów. 

3. Czas uzyskany przez zawodnika, który wskaże komputer po przejechaniu 1000 metrów jest czasem oficjalnym. 

4. W każdym rzucie zawodniczka/zawodnik może wystartowad jeden raz. 

5. Kolejnośd startu poszczególnych grup: kobiety „KL”, mężczyźni „ML”, kobiety „KA”, mężczyźni „MA”. Kolejnośd 

startu poszczególnych zawodników w grupach ustalana jest wg czasów podanych w zgłoszeniu.  

6. 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). 

7. Do klasyfikacji drużynowej kobiet i mężczyzn liczonych osobno wlicza się po cztery najlepsze wyniki kobiet i 

sześd najlepszych wyników mężczyzn, bez względu na kategorię wagową. 

8. Dana Uczelnia zostanie sklasyfikowana, jeżeli w danym rzucie co najmniej dwóch jej reprezentantów osobno 

dla kobiet i mężczyzn ukooczy zawody bez względu na kategorię wagową. 

 

II. Podział na kategorie wagowe 

1. W zawodach Akademickich Mistrzostw Małopolski w ergometrze wioślarskim obowiązują następujące 

kategorie wagowe: 

a. Lekka: kobiety do 61,5 kg (KL), mężczyźni do 75 kg (ML), 

b. Normalna: kobiety powyżej 61,5 kg (KA), mężczyźni powyżej 75 kg (MA). 

 

III. Postanowienia dodatkowe 

1. Wybór przesłony powietrza i przekładni jest dowolny. Ustawienie może byd dokonane przez zawodnika przed 

startem wyścigu. 

2. W przypadku awarii sprzętu zawodnik ma prawo powtórzenia biegu. 

3. Czas wyścigu każdego zawodnika jest zapisywany w protokole przez wyznaczonych sędziów,  

a formularz po biegu musi byd podpisany przez zawodnika. 

4. Rozgrzewka jest przewidziana na dodatkowych ergometrach. 
 

IV. Zasady uczestnictwa związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się Covid-19  

1. Zawody organizowane będą zgodnie z obowiązującymi w danym czasie regulacjami prawnymi.  

2. Uczestnicy zawodów (zawodnicy/zawodniczki, trenerzy, kierownicy drużyn) zobowiązani są do przestrzegania 

zasad korzystania z obiektów, na terenie którego organizowane będą zawody AMM (pod rygorem 

dyskwalifikacji z zawodów). 

3. W przypadku obowiązkowej kwarantanny lub izolacji, a także podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 wśród osób związanych z reprezentacją (zawodnicy/zawodniczki, trenerzy, kierownicy drużyn), 

klub zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania koordynatora rozgrywek AMM o zaistniałej sytuacji. 

 
V. Uwagi końcowe 

1. Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny Akademickich Mistrzostw Małopolski. 


