
 

 

 

Ergometr Wioślarski – regulamin techniczny 

Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej 2020/2021 
 

I. SYSTEM ROZGRYWEK 

1. Zawody rozegrane zostaną w następujących konkurencjach i wg kolejności: 

 kobiety waga lekka - KL (do 61,5 kg), 

 mężczyźni waga lekka - ML (do 75 kg), 

 kobiety open– KA, 

 mężczyźni open – MA, 

2. Zawody rozegrane zostaną rozegrane w dwóch lub trzech rzutach w roku akademickim 2020/2021, 

3. Indywidualna klasyfikacja końcowa jest zgodna z kolejnością wynikającą z zawodów, 

4. Do klasyfikacji drużynowej osobno dla kobiet i dla mężczyzn zalicza się trzy najlepsze wyniki w kategorii 
kobiet oraz pięć najlepszych wyników  w  kategorii  mężczyzn  bez  względu  na  kategorię   wagową . 
Do klasyfikacji drużynowej wlicza się zespoły, w których zawody ukończyły minimum 2 kobiety i 2 
mężczyzn.  

5. Indywidualna i drużynowa klasyfikacja generalna DLM tworzona jest w oparciu o sumę punktów 
zdobytych na wszystkich rzutach, 

II. PROGRAM ZAWODÓW 

1. Zawodniczki i zawodnicy wagi lekkiej ważeni są na godzinę przed zawodami. Ważenie odbywa się w 
stroju startowym, 

2. Do każdego rzutu i konkurencji uczelnia ma prawo zgłosić dowolną liczbę uczestników.  

3. Zawodniczka/zawodnik ma prawo startu w jednej kategorii wagowej zgodnej z deklaracją w zgłoszeniu 
do zawodów. W przypadku przekroczenia limitu wagi zawodniczka/zawodnik zgłoszeni w wadze lekkiej 
zostają przypisani do kategorii open.  

III. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW 

1. Wszystkie konkurencje zostaną przeprowadzone na dystansie 1000 m. 

2. Wybór przesłony powietrza oraz przekładni jest dowolny. 

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

 

IV. PUNKTACJA 

1. 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. 

2. W przypadku remisu (uzyskania takiego samego czasu przez dwóch lub więcej zawodników) 
przyznawana jest średnia punktów. 



 

 

V. UWAGI KOŃCOWE 

1. Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny DLM na sezon 2020/2021. 
 
 
 
 


