
 

 

REGULAMIN 

 

I. CEL 

Celem Warszawskich Akademickich Regat Wioślarskich WARSAW RIVER RACE jest: 

 Popularyzacja wioślarstwa w środowisku akademickim, młodzieżowym oraz wśród 

mieszkańców Warszawy, 

 Uczczenie w duchu sportowej rywalizacji 100 - lecia działalności Akademickiego związku 

Sportowego w Warszawie, 

 Wyłonienie zwycięzcy 66 regat na Wiśle pomiędzy osadami Uniwersytetu Warszawskiego  

i Politechniki Warszawskiej, 

 Wyłonienie zwycięzców Akademickiego Pucharu Polski w wioślarstwie AZS ROWING CUP 

2017 

 Promocja Warszawy i jej walorów kulturalnych, turystycznych i sportowych. 

 

 

II. ORGANIZATOR 

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

Warszawa, www.wrr.azs.waw.pl) we współpracy z: 

 Klubem Uczelnianym AZS Uniwersytetu Warszawskiego 

 Klubem Uczelnianym AZS Politechniki Warszawskiej 

 Warszawskim Towarzystwem Wioślarskim 

 Młodzieżowym Ośrodkiem Sportowym nr 2 

 Amatorską Sekcją Wioślarską 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Regaty odbędą się w sobotę 14 października 2017 r. w Warszawie na rzece Wiśle pomiędzy 

mostami Gdańskim a Łazienkowskim, woda płynąca, start pod prąd. 

2. Miejscem zejścia na wodę będą pomosty na prawym i lewym brzegu Wisły przy moście 

Łazienkowskim odpowiednio na przystaniach WTW i MOS. Tam też będzie baza techniczna  

i parking dla przyczep do przewozu łodzi. W tym miejscu jest również meta wyścigów na czas na 

długim i krótkim dystansie WRR 2017  

 

IV. PROGRAM REGAT 

Sobota 14 października 2017 r. 

Do 10.00 – rejestracja uczestników regat  

10.00 – odprawa techniczna kierowników ekip i sterników 

11.30 – start wyścigów na długim dystansie (ósemki i czwórki) 

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 

 

 

http://www.wrr.azs.waw.pl/


 

 

V. ZASADY ORGANIZACJI REGAT 

1. Regaty WARSAW RIVER RACE WRR zostaną rozegrane odpowiednio dla poszczególnych 

klasyfikacji: 

o klasyfikacja szkół średnich – wyścig wspólny na krótkim dystansie, 

o klasyfikacja open kobiet i mężczyzn – wyścig pojedynczo na czas na długim dystansie, 

o klasyfikacja akademicka kobiet i mężczyzn– eliminacje: wyścig pojedynczo na czas na 

długim dystansie, finał: wyścig wspólny na krótkim dystansie dla czterech najlepszych 

osad na podstawie wyników z eliminacji, 

o klasyfikacja UW – PW – wyścig wspólny na krótkim dystansie, 

2. Regaty odbędą się w sobotę 14 października 2017 r. na warszawskim odcinku Wisły 

ograniczonym mostami Łazienkowskim i Gdańskim. 

3. Rywalizacja na długim dystansie – pojedynczo na czas (klasyfikacja open eliminacje w 

klasyfikacji akademickiej) odbywać się będzie na odcinku Wisły ograniczonym mostami 

Łazienkowskim i Gdańskim, start na wysokości punktu widokowego na Bulwarach Wiślanych, 

meta na wysokości przystani WTW (przed mostem Łazienkowskim), ok. 3500 m. 

4. Pozostałe wyścigi: w klasyfikacji szkół średnich, finałowe w klasyfikacji akademickiej oraz 

wyścig główny UW – PW odbędą się na odcinku Wisły pomiędzy mostem Poniatowskiego 

(start) a mostem Łazienkowskim - meta na wysokości przystani WTW, ok. 1000 m. 

5. Osady muszą być jednorodne, nie dotyczy to sternika, dopuszcza się start sternika  kobiety  

w osadzie męskiej i sternika mężczyzny w osadzie żeńskiej. W kategorii szkół średnich osady 

mogą mieć mieszany skład (pod względem płci). 

6. Wszystkie osady muszą być do dyspozycji startera na 15 minut przed godziną startu, w strefie 

startowej. Strefa startowa zostanie dokładnie opisana i zaznaczona na mapie, która zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej oraz dostarczona sternikom na odprawie technicznej 

przed regatami. 

7. Osady w strefie startowej muszą się znajdować się zgodnie z kierunkiem wyścigu,  

nie dopuszcza się rozgrzewki w strefie startowej, starty do biegów eliminacyjnych odbywać 

się będą w odstępach od 10 do 30 sekund (ostateczna decyzja zostanie podjęta podczas 

odprawy technicznej kierowników ekip), zgodnie z przyznanymi numerami startowymi. 

8. Osady bezwzględnie muszą się stosować do znaków umieszczonych na trasie przez 

organizatora, organizator podaje trasę rekomendowaną. Ostateczny wybór trasy należy  

do osady. Nie dopuszcza się pokonywania trasy poza wyznaczoną przez organizatora,  

w przypadku takiej sytuacji osadzie zostanie przyznany czas ostatniej osady która pokonała 

trasę zgodnie z regulaminem, powiększony o 15 sekund. Dokładny opis trasy zostanie 

zamieszczony  na stronie internetowej oraz dostarczony sternikom / kierownikom ekip 

podczas odprawy technicznej przed regatami. 

9. Numer startowy osady przez cały czas wyścigu musi być widoczny – numer na plecach 

sternika, noskowego, oraz dodatkowo na dziobie łodzi. 

10. Wyprzedzanie jest dopuszczone tylko w sposób bezpieczny, osada wyprzedzająca musi być 

pewna, że manewr jest bezpieczny, osada wyprzedana nie ma prawa w żaden sposób 

utrudniać manewru. Wszystkie osady mają obowiązek nie dopuścić do kolizji. 

11. Zawodnik (w ramach jednej klasyfikacji) może wystąpić tylko w barwach jednej uczelni/klubu 

/szkoły średniej. Osada w której wystąpi po raz drugi w innych barwach zostanie 

zdyskwalifikowana. 



 

 

12. Osady po biegach eliminacyjnych mają obowiązek bezpośrednio po zakończeniu wyścigu 

podpłynąć do wskazanego pomostu. 

13. Osada która nie wystartuje zgodnie ze swoim numerem, może zostać dopuszczona do startu 

decyzją startera na końcu swojej dywizji, jeśli będzie to możliwe. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy, a w szczególności do jej skrócenia  

w przypadku stwierdzenia ze zachodzi ryzyko dla osad. Dotyczy to również odwołania 

biegów. 

15. Ze względu na fakt wymiany łodzi przez część załóg, organizator zastrzega sobie możliwość 

podziału wyścigów na dywizje tak aby możliwa była wymiana łodzi pomiędzy 

zainteresowanymi. 

16. Wyposażenie i stan łodzi wg. przepisów FISA, 

17. Każdy z uczestników regat musi podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań  

do udziału w regatach (u osób niepełnoletnich oświadczenie musi być dodatkowo podpisane 

przez rodziców / prawnych opiekunów). Ww. druki dostępne są na stronie internetowej: 

www.wrr.azs.waw.pl 

 

VI. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Prawo startu w regatach mają: 

 w klasyfikacji akademickiej: studenci i pracownicy uczelni zgłoszonych do regat, 

 w klasyfikacji szkół średnich: uczniowie szkół średnich zgłoszonych do regat, 

 w klasyfikacji open mężczyzn i open kobiet osoby zgłoszone do regat bez ograniczeń, 

 w klasyfikacji UW – PW: studenci i pracownicy odpowiednio UW i PW zgłoszeni do regat. 

UWAGA: Ze względu na przeniesienie regat z czerwca na październik, dopuszczamy do udziału 

w regatach osoby, które w czerwcu 2017 roku były w składach osad danego liceum lub uczelni  

(miały status ucznia szkoły średniej lub status studenta). 

2. Każda ekipa może zgłosić do udziału w regatach max. 10 osób: sternika / sterniczkę,  

8 zawodników / zawodniczek oraz 1 osobę towarzyszącą: trenera / kierownika.  

3. W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony  

na stronie internetowej www.wrr.azs.waw.pl oraz uiścić przelewem opłatę rejestracyjną w 

wysokości: 

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

b) osady bez własnych łodzi: 600 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”. 

4. Osady, które użyczą własnych łodzi innym ekipom są zwolnione z opłaty rejestracyjnej 

(deklarację tą należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym). 

5. Termin zgłoszeń wstępnych mija w dniu 25 września 2017 r (poniedziałek). 

6. Po terminie zgłoszeń wstępnych organizator wystosuje do zgłoszonych ekip komunikat 

organizacyjny, w który zostaną podane wszystkie aktualne informacje dotyczące regat. 

7. Koszty ubezpieczenia osób i sprzętu pozostają po stronie uczestników – zgłoszonych załóg. 

Organizator ponosi koszty ubezpieczenia OC związane z organizacją regat. 

 

 

 

http://www.wrr.azs.waw.pl/
http://www.wrr.azs.waw.pl/


 

 

VII. NAGRODY 

1. Każdy uczestnik regat otrzyma pamiątkowy dyplom. 

2. W wyścigu głównym 66 regatach pomiędzy osadami UW i PW zawodnicy otrzymują 

odpowiednie medale i dyplomy, drużyny puchary a zwycięzca Puchar Przechodni Prezesa AZS 

Warszawa. Dodatkowo nagrody rzeczowe. 

3. W pozostałych klasyfikacjach - za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii w której 

rozgrywane są regaty przewidziane są następujące nagrody w zależności od kategorii i liczby 

uczestniczących osad: 

a) w kategorii akademickiej kobiet i mężczyzn – za trzy pierwsze miejsca zawodnicy 

otrzymują odpowiednie medale i dyplomy, drużyny puchary i dyplomy.  

 za I miejsce w klasyfikacji mężczyzn osada otrzymuje dodatkowo nagrodę główną w 

wysokości 10 000 PLN (brutto) przy założeniu że wystartuje minimum 10 osad 

reprezentujących różne uczelnie; za drugie i trzecie miejsce nagrody rzeczowe, 

odpowiednio o wartości 2000 PLN i 1000 PLN. 

 za I miejsce w klasyfikacji kobiet osada otrzymuje dodatkowo nagrodę główną  

w wysokości 6 000 PLN (brutto) przy założeniu że wystartuje minimum 6 osad 

reprezentujących różne uczelnie; za drugie i trzecie miejsce nagrody rzeczowe, 

odpowiednio o wartości 2000 PLN i 1000 PLN. 

b) w kategorii licealistów – za trzy pierwsze miejsca zawodnicy otrzymują odpowiednie 

medale i dyplomy, drużyny puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe o wartości: 3000 

PLN za I miejsce, 2000 PLN za drugie miejsce oraz 1000 PLN za III miejsce. 

c) w kategorii OPEN – za trzy pierwsze miejsca zawodnicy / zawodniczki otrzymują 

odpowiednie medale i dyplomy, drużyny puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe  

o wartości: 3000 PLN za I miejsce, 2000 PLN za drugie miejsce oraz 1000 PLN za III miejsce. 

 

VIII. AZS ROWING CUP 2017 

Czyniąc starania o upowszechnianie wioślarstwa w środowisku akademickim proponujemy 

kontynuację formuły Akademickiego Pucharu Polski w wioślarstwie – AZS ROWING CUP 

obejmującego największe imprezy z udziałem ósemek wioślarskich w naszym akademickim 

środowisku: 

a) Krakowskie Regaty Wioślarskie o Puchar Rektora UJ,  

b) Wrocławskie Regaty Wioślarskie ODRA RIVER CUP,  

c) Akademickie Mistrzostwa Polski w wioślarstwie, 

d) Warszawskie Akademickie Regaty Wioślarskie WARSAW RIVER CUP. 

 

W ramach Pucharu AZS ROWING CUP planujemy objąć jedną klasyfikacją rywalizację ósemek 

akademickich startujących w ww. imprezach i uroczyście podsumować ją oraz nagrodzić 

zwycięzców podczas WARSAW RIVER RACE 2017 – ostatniej imprezy wioślarskiej w tym roku 

akademickim. 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX. UWAGI KOŃCOWE 

1. Zawody przeprowadzane będą zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz w kwestiach nim nie 

uregulowanych - przepisami PZTW i FISA. 

2. Protesty należy składać do AZS Warszawa w terminie do 3 dni od zakończenia zawodów. Ustala 

się opłatę protestową w wysokości 500 PLN, którą należy uiścić najpóźniej w dniu składania 

protestu. W przypadku oddalenia protestu ww. kwota zostaje przeksięgowana jako wpłata  

na fundusz statutowy AZS Warszawa. 

3. W przypadku stwierdzenia uczestniczenia w WRR zawodnika nieuprawnionego do startu, cała 

osada w której startował zostanie zdyskwalifikowana. 

4. Sprawy sporne i protesty rozstrzyga Komisja ds. Rozgrywek AZS Warszawa, a odwołania od jej 

decyzji rozpatruje Zarząd AZS Warszawa. 

5. AZS Warszawa jest zobowiązany do opracowania sprawozdania wraz z wynikami WARSAW 

RIVER RACE. Komunikat taki zostanie zamieszczony na stronie www.wrr.azs.waw.pl  w ciągu  

5 dni od zakończenia imprezy. 

 
WARSAW RIVER RACE 2017 

Akademicki Związek Sportowy Warszawa  

http://www.wrr.azs.waw.pl/

