Poznań 16.03.2015.

REGULAMIN
I RZUTU AKADEMICKICH MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI
NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM
31 marca 2015 r. w Hali Sportowej
Początek zawodów o godz. 17.00.

1. Zawody rozegrane zostaną w dniu

Uniwersytetu

Przyrodniczego ul. Dojazd 7.
2. Kolejność startów: KL, ML, KA, MA.
3. Organizator zawodów KU AZS Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na zlecenie Rady
Środowiskowej Klubów Uczelnianych AZS Poznań
4. Prawo do startu, zgodnie z Regulaminem Ogólnym Akademickich Mistrzostw Wielkopolski, mają
wyłącznie studenci posiadający ważną legitymację studencką oraz aktualną legitymację AZS do 28 roku
życia, a także pracownicy uczelni, posiadający wyższe wykształcenie oraz dokumenty, stwierdzające fakt
zatrudnienia w uczelni i legitymację AZS. Legitymacje AZS będą sprawdzane podczas zgłaszania do
zawodów.
5. Uczelnie mogą wystawić dowolną ilość zawodników. Do punktacji zespołowej wliczać się
będzie: KA – 2, MA – 3 osób w kategorii K i M oraz K – 2 i M – 2 w kategorii KL i ML.
Uczelnia będzie klasyfikowana w punktacji drużynowej jeśli będzie reprezentowana nawet
przez jednego zawodnika/ zawodniczkę.
6. Zawody rozegrane zostaną odrębnie dla kobiet i mężczyzn, w dwóch kategoriach wagowych: KA –
kobiety, KL – kobiety waga lekka (masa ciała zawodniczki do 61,5 kg); MA – mężczyźni, ML – mężczyźni
kategoria lekka (do 75 kg).
Zawodnicy kategorii lekkiej będą ważeni w dniu zawodów od godz. 15.30 do 16.00 w miejscu
rozgrywania zawodów. W przypadku nie zgłoszenia się w/w terminie zawodniczka lub zawodnik może
wystartować w kategorii KA lub MA pod warunkiem terminowego zgłoszenia do zawodów.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: w miejscu rozgrywania zawodów
WAGA LEKKA
- godz. 15.30 do 16.00
OPEN
- godz. 16.00 – 16.30
Przy zgłoszeniu należy okazać legitymację AZS oraz podać najlepszy czas
uzyskany na dystansie 500 m. Na podstawie czasów utworzona zostanie lista rankingowa i
kwalifikacje do odpowiednich finałów.
7. Zawody rozegrane zostaną na ergometrze wioślarskim CONCEPT II.
8. Rozgrzewka przewidziana jest na dodatkowych ergometrach.

1000 m;

9. Dystans dla wszystkich uczestników wynosi
zostanie on zaprogramowany w komputerze
ergometru.
10. W przypadku uzyskania 2 takich samych czasów, decydujących o miejscach I – III, nastąpi dogrywka na
dystansie 200 m oraz dalsze aż do rozstrzygnięcia.
11. Ostateczne zdanie w kwestii interpretacji wyników przysługuje komisji sędziowskiej.
12. Ewentualne protesty, związane z działaniem ergometru, można składać wyłącznie w ciągu 20 sekund po
komendzie startowej.
13. Uczestnicy Mistrzostw będą klasyfikowani indywidualnie na podstawie uzyskanych czasów oraz
zespołowo.
Punktacja indywidualna: I m – n + 1, II m – n –1, III m – n – 2 itd. gdzie „n” oznacza ilość Uczelni
uczestniczących w zawodach pomnożoną przez 3 (wśród kobiet przez 2) w kategorii K i M oraz
pomnożoną przez 2 w kategorii KL i ML.
Punktacja zespołowa: suma punktów indywidualnych 3 najlepszych zawodników (wśród kobiet 2
zawodniczki) w kategorii K i M oraz 2 najlepszych zawodników i zawodniczek w kategorii KL i ML.
14. Uczestnicy Mistrzostw otrzymują nagrody w miarę możliwości organizatorów.

