REGULAMIN ZAWODÓW “WIOŚLARSKI DZIK BYDGOSZCZY - 2022”
1. Organizatorem zawodów jest Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie.
2. Celem konkursu „Wioślarski Dzik Bydgoszczy” jest promowanie wioślarstwa jako formy
rywalizacji oraz formy aktywności ruchowej wśród młodzieży. Wdrażanie do aktywnego
spędzania wolnego czasu.
3. Zawody adresowane są do uczniów szkół podstawowych w klasach: 6, 7 i 8.
4. W zawodach mogą brać udział uczniowie nietrenujący obecnie wyczynowo żadnej dyscypliny
sportowej.
5. Zawody będą przeprowadzone na przystani Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego na
profesjonalnych ergometrach wioślarskich firmy Concept 2.
a. Zawody rozgrywane są na ergometrach wioślarskich na dystansie 500 metrów dla
dziewcząt i chłopców.
b. Start wyścigu jest sygnalizowany na ekranie monitora ergometru oraz przez sędziego
startowego.
c. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który uzyska najlepszy czas.
d. Awaria ergometru upoważnia zainteresowanego uczestnika / uczestników konkursu
do ponownego pokonania dystansu po ostatnim wyścigu rozgrywanego w ramach.
6. Osoby, które się zgłoszą do zawodów - zobligowane są do:
a. Przesłania imiennych zgłoszeń na adres: info@btw.bydgoszcz.pl (Załącznik 1 Zgłoszenie)
b. Stawiennictwa w biurze zawodów , najpóźniej na pół godziny przed startem (istnieje
możliwość dokonania zmian w przesłanych wcześniej zgłoszeniach
c. Posiadania: wypełnionych ankiet COVID-19, zgód rodzica lub opiekuna na
uczestnictwo i braku przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach,
dołączonych do Regulaminu
i. Załącznik 2 – Ankieta-Covid-19
ii. Załącznik 3 – Zgoda na udział
7. Organizator będzie prowadził klasyfikację wśród poszczególnych klas, w konkurencji
chłopców i dziewcząt
a. Podczas zawodów, prowadzone będą dwie klasyfikacje ogólne dziewcząt i chłopców.
b. Każdy uczestnik, który ukończy rywalizację otrzymuje pamiątkowy certyfikat
Wioślarskiego Dzika Bydgoszczy.
c. Nagradzane są trzy najlepsze wyniki w każdej z klasyfikacji.
i. Za pierwsze miejsce 300zł,
ii. Za drugie miejsce 200zł,
iii. Za trzecie miejsce 100zł,
8. W sytuacji uzyskania takich samych wyników przez najlepszych w swoich kategoriach,
organizator zastrzega sobie prawo do dogrywki.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przeprowadzania konkursu, przy braku
odpowiedniej ilości zgłoszeń.
10. Zawody będą dokumentowane przez fotografa zapewnionego przez Organizatora. Relacje z
każdego wyścigu będą zamieszczane na mediach społecznościowych Organizatora.
11. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Organizator.
12. Organizator posiada OC od prowadzonej działalności.
13. W kwestiach spornych konkursu organizator zastrzega sobie prawo do głosu decydującego.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania danych osób obecnych na zawodach do
Głównego Inspektoriatu Sanitarnego w razie wystąpienia takiej potrzeby.

15. W obrębie terenu, na którym rozgrywany jest konkurs obowiązuje przestrzeganie
obowiązujących COVID-19.
16. W obrębie terenu, na którym rozgrywany jest konkurs obowiązuje reguła dystansu
społecznego.
17. Organizator zobowiązuje się do dezynfekowania sprzętu sportowego (ergometr wioślarski)
po KAŻDEJ konkurencji.
18. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników ze względów
sanitarnych. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
19. W kwestiach nieregulowanych powyższym Regulaminem stosować należy się do ogólnych
wytycznych sanitarnych GIS oraz do Regulaminów wewnętrznych podmiotów
udostępniających hale sportowe.

