Wioślarstwo powinno być ulubionym sportem młodych ludzi,
ponieważ jak żaden inny sport,
nadaje im energię, inicjatywę, siłę i zdrowie.
Pierre de Coubertin

Zaproszenie
Witam serdecznie!
„ACTIVE ROW ! - wiosłowanie dla każdego" to cykl imprez sportowych na ergometrze
wioślarskim organizowanych w Polsce dla uczniów szkół podstawowych.
Patronat Honorowy w Tarnobrzegu nad imprezą objął Prezydent Miasta Tarnobrzega.
Głównym celem tego wydarzenia sportowego jest upowszechnienie i rozwój aktywności
fizycznej młodzieży, nabywanie nowych umiejętności oraz promowanie zdrowego stylu życia.
Ergometr jest ciekawą i bezpieczną alternatywą dla poprawy koordynacji i wszechstronnej
sprawności fizycznej już dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Organizator: Fundacja Michała Jelińskiego "ACTIVEdiabet",
Współorganizator: MOSiR w Tarnobrzegu, MOSiR w Sandomierzu, Polski Związki Towarzystw
Wioślarskich.
Dofinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Termin i miejsce przeprowadzenia imprezy: 14 czerwca 2019 rok, Tarnobrzeg - Hala
Widowiskowo Sportowa MOSiR, Aleja Niepodległości 2
Program imprezy:
godz. 10.00 – 10.15
godz. 10.15 – 10.30
godz. 10.30 – 10.45
godz. 10.45 – 11.00
godz. 11.00 – 12.30
godz. 12.30 – 13.00

rejestracja reprezentacji szkolnych
mały instruktaż Mistrza
krótki film o wioślarstwie
uroczyste rozpoczęcie ACTIVE ROW
starty w eliminacjach i starty finałowe
ogłoszenie wyników i dekoracje

Uczestnicy:
Jest to otwarta impreza organizowana dla uczniów szkół podstawowych, zarówno dziewcząt
i chłopców z klas VI i VII. W zawodach w dniu 14.06.2019r planujemy udział uczniów
z województw podkarpackiego i świętokrzyskiego w liczbie około 150 uczniów.

Informacje regulaminowe
Uczestnictwo:
W imprezie ACTIVE ROW biorą udział reprezentacje szkół w 8 osobowych zespołach - po dwoje
dziewcząt i chłopców z klas VI oraz po dwoje dziewcząt i chłopców z klas VII.
Uczestnicy startują na ergometrach wioślarskich (obowiązuje strój sportowy) na dystansie 300
metrów. Dokonywany będzie pomiar czasowy każdego zawodnika.
Eliminacje: Startują wszyscy zawodnicy. Zawodnicy z najlepszymi czasami w swoich kategoriach
po 10 osób z każdej kategorii przechodzi do dalszych startów finałowych.
Finały: 10 najlepszych zawodników z najlepszymi czasami z eliminacji w poszczególnych
kategoriach, tzn. 10 zawodników z kl. VI – chłopcy i dziewczęta oraz 10 zawodników z kl. VII –
chłopcy i dziewczęta
Nagrody i wyróżnienia:
 dla wszystkich zawodników dyplomy uczestnictwa
 dla finalistów: koszulki, dyplomy, medale dla pierwszej „trójki”
 dla wszystkich szkół: puchary (trzy pierwsze miejsca - suma czasów najlepszego zawodnika
i zawodniczki z danej szkoły)
 dla opiekunów: upominki
Inne: zapewniona obsługa medyczna

Z poważaniem
Michał Jeliński

