
 

  

Warszawa 12.09.2018 r. 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1(a) 
 

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

w Warszawskich Akademickich Regatach Wioślarskich WARSAW RIVER RACE 2018. 

2) Regaty odbędą się w sobotę 13 października 2018 r. na warszawskim odcinku Wisły ograniczonym mostami 

Łazienkowskim i Gdańskim. 

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

wrr@azs.waw.pl. Regaty organizowane są we współpracy z Warszawskim Towarzystwem Wioślarskim (WTW), Amatorską 

Sekcją Wioślarską oraz sekcjami wioślarskimi Klubów Uczelnianych AZS Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki 

Warszawskiej. Regaty dofinansowane są przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

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

zgodnie z trybem i procedurą w niniejszym komunikacie. 

5) Regaty zostaną rozegrane w następujących kategoriach: 

 Ósemki UW / PW - 67 wyścig ósemek wioślarskich UW – PW – wyścig na dystansie ok. 1000 m. Wyścig o Puchar 

Przechodni Prezesa AZS Warszawa. 

 Ósemki Licea – reprezentacje licealistów – wyścig na czas (head of the river) na dystansie ok. 2000 m 

 AMATOR  – czwórka ze sternikiem (4x+ lub 4+) – w składzie osady mogą znajdować się jedynie osoby, które 

dotychczas nie startowały w zawodach masters / weteran. Wyścigi na dystansie ok. 2000 m: 

o Head of the WARS AMATOR – wyścig na czas osad męskich  

o Head of the SAWA AMATOR – wyścig na czas osad żeńskich  

o Head of the WARSAWA AMATOR – wyścig na czas osad MIESZANYCH (MIKST)  

 MASTERS (żeńskie / męskie / mikst) – czwórka 4x lub 4–. Wyścigi na dystansie ok. 3500 m: 

o Head of the WARS MASTERS – wyścig na czas osad męskich  

o Head of the SAWA MASTERS – wyścig na czas osad żeńskich  

o Head of the WARSAWA MASTERS – wyścig na czas osad mieszanych (mikst)  

 OPEN (żeńskie / męskie) – czwórka 4x lub 4–. Wyścigi na dystansie ok. 3500 m: 

o Head of the WARS OPEN – wyścig na czas osad męskich 

o Head of the SAWA OPEN – wyścig na czas osad żeńskich 

 Każda osada może wystartować tylko w jednej kategorii. 

6) Zgłoszenia: 

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

oraz uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości 200 PLN na konto Akademickiego Związku Sportowego Warszawa (Alior 

Bank) nr 12 2490 0005 0000 4530 8906 3811 tytułem: „Opłata za udział w regatach WRR 2018 - nazwa uczelni / 

klubu / osady”. 

b) Termin zgłoszeń wstępnych upływa w dniu 8 października 2018 r. (poniedziałek). 

7) W ramach opłaty za udział w regatach, organizatorzy zapewniają: 

 Profesjonalną organizację regat. 

 Ciepły posiłek (obiad) w trakcie regat. 

 Pamiątkową koszulkę (warunek – terminowe wypełnienie zgłoszenia – podanie rozmiaru). 

 Gadżet – odzież sportowa (warunek – terminowe wypełnienie zgłoszenia – podanie rozmiaru). 

 Puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwycięzców poszczególnych kategorii. 

 Osady spoza Warszawy mogą liczyć na organizację noclegu (warunek – terminowe wypełnienie zgłoszenia  

i zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszeniowym) 



 

  

8) Równowartość zebranych opłat za udział w regatach przeznaczona zostanie jako nagroda główna. 

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

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

11) Szczegółowy program regat zostanie opublikowany w komunikacie organizacyjnym nr 2 po zebraniu zgłoszeń – najpóźniej 

w środę 10 października 2018 r. 

12) 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.  

13) 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. 

14) 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). 

15) Program regat. 

o 10.00  - Head of the SAWA AMATOR – wyścig na czas osad żeńskich  

o 10.30  - Head of the SAWA MASTERS – wyścig na czas osad żeńskich  

o 11.00  - Head of the WARS AMATOR – wyścig na czas osad męskich  

o 11.30  - Head of the WARS MASTERS – wyścig na czas osad męskich  

o 12.00  - Head of the WARSAWA AMATOR MIKST– wyścig na czas osad mieszanych  

o 12.30  - Head of the WARSAWA MASTERS MIKST – wyścig na czas osad mieszanych 

o 13.00  - obiad dla uczestników 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 14.30  - wyścig ósemek licealnych 

o 14.45  - 67. Wyścig ósemek UW – PW 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem sportowym regat, Kolegą Robertem Borysem (tel. 608 506 959). 
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