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Regulamin techniczny 

Ergometr wioślarski na 500m – zawody indywidualne 

 

 

I. ZAWODY  

1. Zawody odbywają się na ergometrach Concept 2 model E. 

2. Dystans dla wszystkich zawodników wynosi 500 metrów. 

3. Wybór przesłony powietrza oraz przekładni (obciążenia-przełożenia) jest dowolny. 

Ustawienie ich może być dokonane przez zawodnika przed startem do wyścigu. 

4. Zwycięzcą zostaje ten zawodnik/zawodniczka, który uzyska najlepszy czas przejazdu.  

W przypadku  jednakowych czasów odbywa się dogrywka na dystansie 200 metrów. 

5. Czas uzyskany przez zawodnika, który wskaże komputer po pokonaniu dystansu jest 

czasem oficjalnym. 

6. Kolejność startu poszczególnych zawodników ustalana jest drogą losowania bezpośrednio 

przed zawodami. 

7. Każdy protest związany z działaniem ergometru jest brany pod uwagę przez komisję 

sędziowską, jeżeli jego zgłoszenie nastąpi przez podniesienie ręki. Jeżeli awaria sprzętu 

zostanie potwierdzona przez komisję sędziowską – zawodnik ma prawo do powtórzenia biegu 

na końcu zawodów. W przypadku zgłoszenia awarii bieg jest przerywany jeśli zawodnicy  

nie pokonali jeszcze 100 m. W pozostałych przypadkach pozostali zawodnicy (poza 

zgłaszającym awarię) kontynuują wyścig. 

 

II. UCZESTNICTWO  

1.  Każda ze szkół ma prawo zgłosić dowolną liczbę zawodniczek i zawodników.  

2.  Zgłoszenia imienne będą przyjmowane bezpośrednio przed zawodami.  

  

III. PUNKTACJA  

1.  W projekcie „Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!” prowadzone są następujące 

klasyfikacje:  

- indywidualna oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, 

- drużynowa szkół oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 

2.  Za I miejsce zawodnik/zawodniczka 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 

z kategorii wagowych. 
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3. Do punktacji drużynowej oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, zaliczane są punkty  

zdobyte przez 2 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników danej szkoły.  

Zwycięzcą zostaje ta szkoła, która zgromadzi największą liczbę punktów. 

4.  W przypadku równej ilości punktów w punktacji drużynowej, o kolejności decyduje 

większa liczba pierwszych miejsc, następnie drugich, trzecich, itd. (oddzielnie dla kobiet  

i mężczyzn). 

 

  


