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XXIX Płockich Ergowioseł 2021 

Młodzieżowa Liga Sportowa 2021/2022 

ORGANIZATORZY
Płockie Towarzystwo Wioślarskie
Zespół Szkół Technicznych 
MOSiR Płock 
                                                                                                      

TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody zostaną przeprowadzone dwuetapowo:

I etap – Eliminacje do imprezy głównej, tzn. Mistrzostw Szkół Podstawowych, rozegrane
             Zostaną na terenie szkół w terminie od 2 do 30 listopada 2021 roku.

Szkoły podstawowe (5-6 klasy oraz 7-8 klasy), zainteresowane rozegraniem eliminacji – 
Mistrzostw Szkoły, zgłaszają się do udziału w imprezie ustalając z PTW termin rozegrania 
imprezy w swojej szkole. PTW ze swej strony zapewnia ergometry, ich transport i obsługę. 
Udział szkół podstawowych w eliminacjach nie jest konieczny i nie dyskwalifikuje szkoły
z udziału w finałach.
Eliminacje nie dotyczą szkół ponadpodstawowych

II etap - Finały -odbędą się w dniu 10 grudnia 2021 roku w hali sportowej Zespołu Szkół 
              Technicznych w Płocku. Początek zawodów o godzinie 9:00. Program w załączeniu.
         

CEL IMPREZY
1. Współzawodnictwo  sportowe  w  masowej  imprezie  sportowo-rekreacyjnej  młodzieży  szkolnej  i

akademickiej  oraz  zawodników  wyczynowych,  weteranów  wioślarstwa,  sportowców
niepełnosprawnych, dziennikarzy, nauczycieli, służb mundurowych, VIP-ów

2. Promocja wioślarstwa halowego, jako formy współzawodnictwa sportowego i rekreacyjnego.
3. Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej Płocka w ramach Młodzieżowej Ligi Sportowej.

UCZESTNICY IMPREZY  -KATEGORIE WIEKOWE / DYSTANS (zespoły 3 osobowe):
1. Szkoły podstawowe z Płocka, i okolicznych gmin: 

 –  5-6 klasy, dziewczęta i chłopcy (200 m)
-   7-8 klasy,  dziewczęta i chłopcy (300 m)

2. Szkoły ponadpodstawowe, kobiety i mężczyźni (500 m)
3. Wyższe uczelnie, kobiety i mężczyźni. (500 m)
4. Zawodnicy wyczynowi, mastersi, sportowcy niepełnosprawni (500 m)
5. Służby mundurowe, kobiety i mężczyźni (500 m)
6. Nauczyciele, dziennikarze, VIP-y,  (200 m)

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
      1.   Zgłoszenia szkół podstawowych do eliminacji – mistrzostw szkoły, można ustalić z 
            Płockim Towarzystwem Wioślarskim dzwoniąc pod nr telefonu: 606 932 966, 
            

2.   Zgłoszenia do finałów płockich ergowioseł,  na załączonych drukach, należy przesłać do dnia
     6 grudnia 2021 roku     na adres:

Płockie Towarzystwo Wioślarskie 
09-402 Płock, ul. Juliusza Kawieckiego 1a

lub e-mailem:  ptw.1882@wp.pl



       3. Na zgłoszeniach reprezentacji szkół – osoba zgłaszająca do zawodów potwierdza swoim
     podpisem tożsamość zawodników oraz brak przeciwwskazań do uczestnictwa ucznia w zajęciach 
    wychowania fizycznego i udziału w sporcie szkolnym.

KLASYFIKACJA I NAGRODY

W zawodach szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz wyższych uczelni prowadzone będą
dwie klasyfikacje: drużynowa i indywidualna. Do klasyfikacji drużynowej (oddzielnie kobiet i 
mężczyzn) zaliczone zostaną trzy wyniki indywidualne uzyskane przez reprezentantów szkoły.
Trzy  najlepsze  zespoły  w  klasyfikacji  kobiet  i  mężczyzn  w  zawodach  dla  szkół  podstawowych,
ponadpodstawowych i uczelni – otrzymują puchary.
Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji indywidualnej wszystkich kategorii kobiet i mężczyzn otrzymują
medale.
Dodatkowo prowadzona będzie odrębna klasyfikacja dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
obejmująca tylko szkoły z Płocka w ramach Młodzieżowej Ligi Sportowej (MLS 2021/22)

WSTĘPNY PROGRAM ZAWODÓW

Godzina Starty Dystans 

9:00 Wyścigi zawodników wyczynowych. 2000 m
9:20 Finały szkół podstawowych dziewcząt i chłopców -2 kategorie 200 m MLS

11:00 Uroczyste Otwarcie
Występ orkiestry dętej ZST
Wręczenie medali dla podstawówek

11:40 Wyścig VIP-ów 200 m
11:50 Wyścig sportowców niepełnosprawnych 500 m
12:00 Wyścigi szkół ponadpodstawowych 500 m
12:30 Wyścigi studentów 500 m
12:50 Wyścigi służb mundurowych 500 m
13:10 Wyścigi nauczycieli, dziennikarzy 500 m
13:20 Wyścigi mastersów – Sztafeta Olimpijska 500 m

500 m
14:00 Wręczenie medali i pucharów, Zakończenie imprezy

Szczegółowy program ukaże się na stronie PTW (www.ptwplock.eu) w środę 8 grudnia.

INFORMACJE DODATKOWE.
1. Program minutowy finałów zostanie dostarczony uczestnikom imprezy po zamknięciu

zgłoszeń ( tylko e-mailem, jeśli będzie podany na zgłoszeniu)
2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje komisja w składzie:

- Sędzia Główny zawodów,
- Przedstawiciel organizatora. 

http://www.ptwplock.eu/


   XXIX PŁOCKIE ERGOWIOSŁA - 2021
 Młodzieżowa Liga Sportowa 

PŁOCK, 10.12 2021 r.

Zgłoszenie do finałów

Nazwa szkoły, uczelni, redakcji, klubu sportowego, instytucji: 

…………………………………………………………………………………………………

Skład zespołu dziewcząt – kobiet
Lp. Imię i Nazwisko Rok urodzenia Uwagi

1

2

3

Skład zespołu chłopców – mężczyzn

Lp. Imię i Nazwisko Rok urodzenia Uwagi

1

2

3

Potwierdzam brak przeciwwskazań uczestników do udziału w sporcie szkolnym podpisem 
zgłaszającego.

                                                                                         ……………………………

                                                                                               Podpis zgłaszającego

Ostateczny termin zgłoszenia do zawodów – 6 grudnia 2021 r. na adres:
Płockie Towarzystwo Wioślarskie

09-402 Płock, ul. J. Kawieckiego 1A
Tel/fax (24) 262-49-24

E-mail: ptw.1882@wp.pl

UWAGA:
Prosimy podać adres e-mailowy w celu przesłania programu minutowego zawodów.
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