
 

  

Warszawa 10.07.2017 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 14 października 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). 

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

i Politechniki Warszawskiej o Puchar Prezesa AZS Warszawa.  

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

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

6) 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 

7) 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. 

8) Ekipy startują na własnych łodziach lub łodziach wypożyczonych od innych ekip / klubów.  

9) Zgłoszenia: 

a) W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie 

www.wrr.azs.waw.pl oraz uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości: 

o osady z własnymi łodziami: 250 PLN (osady polskie) lub 70 euro (osady zagraniczne) 

o osady bez własnych łodzi: 650 PLN (osady polskie) lub 200 euro (osady zagraniczne) 

na konto Akademickiego Związku Sportowego Warszawa (Alior Bank) nr 12 2490 0005 0000 4530 

8906 3811 tytułem: „Opłata za udział w regatach WRR 2017 - nazwa uczelni / klubu / osady”. 

b) Osady, które użyczą własnych łodzi innym ekipom są zwolnione z opłaty rejestracyjnej (deklarację 

tą należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym). 

c) Termin zgłoszeń wstępnych upływa w dniu 25 września 2017 r. (poniedziałek). 

10) Wstępny program regat: 

Sobota 14.10.2017 r. 

Do 10.00 – rejestracja uczestników regat 

10.00 – odprawa techniczna kierowników ekip i sterników 

11.30 – start wyścigów na długim dystansie 

13.00 – obiad 

15.00 – start 66 wyścigu ósemek wioślarskich UW – PW 

16.00 – start wyścigów finałowych w poszczególnych kategoriach 

20.00 – uroczyste podsumowanie regat i wręczenie nagród na imprezie w klubie studenckim 

Szczegółowy program regat zostanie opublikowany w komunikacie organizacyjnym nr 2 po zebraniu 

zgłoszeń. 
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11) Koszty udziału w regatach: 

a) Koszty pobytu pierwszym 20 ekipom (spoza Warszawy) wg kolejności zgłoszeń 

potwierdzonych wniesioną opłatą rejestracyjną pokrywa organizator regat (w pierwszej 

kolejności uwzględniane będą ekipy udostepniające sprzęt do wyścigów innym ekipom). 

W tej opcji zapewnione jest pełen udział w regatach, wydarzeniach towarzyszących, 

wyżywienie (od obiadu w sobotę 14 października do śniadania w niedzielę 15 października 

2017 r. oraz zakwaterowanie (nocleg z soboty na niedzielę 14/15.10.2017 r.) w Hotelu Aramis 

w Warszawie ul. Mangalia 3. 

b) Pozostałe ekipy pokrywają koszty pobytu we własnym zakresie lub mogą skorzystać  

z oferty organizatora obejmującej pełen udział w regatach, wydarzeniach towarzyszących  

oraz wyżywienie i zakwaterowanie - wyżej opisany pakiet to koszt 200 PLN za jedną osobę. 

c) Ekipy, które nie posiadają własnej łodzi, mogą skorzystać z łodzi udostępnionych przez 

organizatora. 

d) Ekipy, które udostępnią własną łódź do użytku przez inne ekipy, mogą liczyć  

na częściowy zwrot kosztów transportu. Tego typu kwestie będą regulowane indywidualnie 

przez organizatorów z kierownikami ekip. 

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

koszty ubezpieczenia OC. 
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