Warszawa 25.10.2017 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 2
1) Warszawskie Akademickie Regaty Wioślarskie WARSAW RIVER RACE 2017 odbędą się w sobotę 28 października 2017 r.
na warszawskim odcinku Wisły ograniczonym mostami Łazienkowskim i Świętokrzyskim, zgodnie z zasadami opisanymi
w komunikacie organizacyjnym nr 1.
2) Start i meta regat.

a) Start regat „czwórek” usytuowany będzie na wysokości pomnika Syrenki Warszawskiej w pobliżu Mostu
Świętokrzyskiego, a meta na wysokości przystani WTW (statek Maristo) w pobliżu mostu Łazienkowskiego,

b) Start regat „ósemek” (UW / PW/ licealiści) usytuowany będzie na wysokości nowej przystani WTW
w pobliżu Mostu Poniatowskiego, a meta na wysokości przystani WTW (statek Maristo) w pobliżu mostu
Łazienkowskiego.
3) Biuro regat.
Biuro regat oraz baza dla wioślarzy biorących w nich udział usytuowane będą na terenie przystani wioślarskiej Warszawskiego
Towarzystwa Wioślarskiego (WTW) przy ul. Zaruskiego 6. Biuro regat czynne będzie w godz. 8.00 – 11.30.
4) Rejestracja osad.
a) Osady uczestniczące w regatach zobowiązane są do rejestracji w biurze zawodów najpóźniej na godzinę przez startem
swojej kategorii (uczestnicy regat w kategorii OPEN muszą dokonać rejestracji do godz. 11.30)
b) Podczas rejestracji wymagane będzie wypełnienie / dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia załogi oraz uiszczenie
opłaty za udział w gotówce / przedłożenie dowodu wpłaty dokonanej przelewem. Karta zgłoszenia załogi stanowi
załącznik do niniejszego komunikatu.
c) Każdy uczestnik regat zobowiązany do wypełnienia indywidualnego oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym
na udział w regatach (wzór w załączeniu). Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć zgodę rodzica – prawnego
opiekuna (wzór w załączeniu).
5) Program regat.
o 9.00 - Head of the SAWA AMATOR – wyścig na czas osad żeńskich
o 9.30 - Head of the SAWA MASTERS – wyścig na czas osad żeńskich
o 10.00 - Head of the WARS AMATOR – wyścig na czas osad męskich
o 10.30 - Head of the WARS MASTERS – wyścig na czas osad męskich
o 11.00 - Head of the WARSAWA AMATOR MIKST– wyścig na czas osad mieszanych
o 11.30 - Head of the WARSAWA MASTERS MIKST – wyścig na czas osad mieszanych
o 11.50 - wyścig ósemek licealnych
o 12.00 - 66. Wyścig ósemek UW – PW
o 12.30 - obiad dla uczestników regat – przystań WTW
o 13.30 - podsumowanie I części regat – przystań WTW
o 14.00 - Head of the SAWA OPEN – wyścig na czas osad żeńskich
o 14.15 - Head of the WARS OPEN – wyścig na czas osad męskich
o 14.45 - podsumowanie II częsci regat – przystań WTW
W razie pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem sportowym regat, Kolegą Robertem Borysem (tel. 608 506 959).
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