
 

  

Warszawa 10.04.2017 r. 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 

 

1) Akademicki Związek Sportowy Warszawa zaprasza do wzięcia udziału reprezentacji Waszej uczelni / Klubu 

w Warszawskich Akademickich Regatach Wioślarskich WARSAW RIVER RACE 2017 

2) Regaty odbędą się w sobotę 10 czerwca 2017 r. na warszawskim odcinku Wisły ograniczonym mostami 

Łazienkowskim i Gdańskim. 

3) WARSAW RIVER RACE to również jedno z głównych sportowych wydarzeń wpisanych w obchody  

100-lecia działalności Akademickiego Związku Sportowego w Warszawie, gdzie główną nagrodą 

ufundowaną przez AZS Warszawa jest 10 000 PLN (brutto). Pełna pula nagród to równowartość 40000 PLN. 

4) Podczas regat po raz 66 zostanie rozebrany wyścig pomiędzy osadami Uniwersytetu Warszawskiego  

i Politechniki Warszawskiej o Puchar Prezesa AZS Warszawa.  

5) Organizator zaplanował również biegi czwórek w ramach Memoriału Andrzeja Bruskiego oraz  wyścigi 

czwórek amator / master. Szczegóły w regulaminie WRR na stronie www.wrr.azs.waw.pl 

6) Organizatorem regat jest Akademicki Związek Sportowy Warszawa, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa, 

e-mail: wrr@azs.waw.pl.  

7) Wszystkie istotne informacje: komunikaty, regulamin regat, formularz zgłoszeniowy, mapy i inne znajdują 

się ona oficjalnej stronie regat WARSAW RIVER RACE: www.wrr.azs.waw.pl 

8) W regatach mogą wziąć udział reprezentacje uczelni, klubów wioślarskich, szkół średnich oraz inne osady 

zgłoszone zgodnie z trybem i procedurą opisaną w regulaminie regat - dostępnym na stronie regat: 

www.wrr.azs.waw.pl oraz niniejszym komunikatem. 

9) Ekipy startują na własnych łodziach lub łodziach wypożyczonych od innych ekip / klubów we własnym 

zakresie. Organizator nie pośredniczy w wypożyczaniu łodzi. O fakcie startu na wypożyczonej łodzi należy 

poinformować organizatora, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym. 

10) Zgłoszenia: 

a) W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie 
www.wrr.azs.waw.pl oraz uiścić opłatę rejestracyjną. 

b) Termin zgłoszeń wstępnych upływa w dniu 15 maja 2017 r. 

11) Wstępny program regat: 

Sobota 10.06.2017 r. 
Do 11.00 – rejestracja uczestników regat 
11.30 – odprawa techniczna kierowników ekip i sterników 
13.00 – start wyścigów na długim dystansie 
15.00 – obiad 
17.00 – start wyścigów finałowych w poszczególnych kategoriach 
19.00 – start 66 wyścigu ósemek wioślarskich UW – PW 
21.00 – uroczyste podsumowanie regat i wręczenie nagród na imprezie w klubie studenckim 
Szczegółowy program regat zostanie opublikowany w komunikacie organizacyjnym nr 2 po zebraniu zgłoszeń. 

 

12) Koszty udziału w regatach: 

a) Ekipy we własnym zakresie organizują sobie i pokrywają koszty pobytu (z wyjątkiem obiadu  

w trakcie regat w sobotę 10.06.2017 r.). 

b) Organizator pokrywa wszelkie koszty organizacyjne regat, koszty gadżetów i nagród oraz obiadu  

w trakcie regat (sobota 10.2017) dla wszystkich zgłoszonych uczestników. 

c) Koszty ubezpieczenia osób i sprzętu pozostają po stronie uczestników. Organizator ponosi koszty 

ubezpieczenia OC. 
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