Warszawa 12.09.2018 r.

The Law’s Boat Race
Regaty Wioślarskie Firm Prawniczych
o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej
w Warszawie.
REGULAMIN
1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
14.10.2018 rzeka Wisła na odcinku pomiędzy
a Łazienkowskim. Woda płynąca start pod prąd.

mostami

Świętokrzyskim,

2. ORGANIZACJA ZAWODÓW
Organizatorem zawodów jest Akademicki Związek Sportowy Warszawa oraz
Amatorska Sekcja Wioślarska. Zawody zostaną rozegrane w ramach zawodów
Warsaw River Race- WRR
3. PROGRAM
3.1 Wyścigi czwórek firm prawniczych.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
4.1 Zawody rozgrywane są na czwórkach wioślarskich podwójnych ze sternikiem
wioślarskich 4x+, na dystansie ok 3 km.
4.2 Skład osad dowolny, w przypadku zgłoszenia co najmniej trzech osad w
kategorii mężczyzn, kobiet, lub mikst (2 mężczyzn, 2 kobiet) będzie klasyfikacja
danych kategorii. Płeć sternika nie ma znaczenia.
4.3 Godziny startów oraz numery będą podane po zgłoszeniu ostatecznym
przydzielane po losowaniu.
4.4 Łodzie muszą spełniać wymogi FISA/ PZTW.
4.5 Regulamin wyścigów jest tożsamy z regulaminem WRR.

4.6 Wszelkie kwestie sporne, nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga
organizator.
4.7 Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
oraz fotografowanie, filmowanie oraz publikację swojego wizerunku na nośnikach
i źródłach papierowych oraz cyfrowych dla celów informacyjnych, oraz publikacji
wyników.
4.8 Każdy uczestnik podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału
w zawodach.
4.9 Udział w zawodach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
5. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
5.1 Osady zgłaszają się do
azsrowing@gmail.com

organizatora

poprzez

adres

mailowy:

Zgłoszenie musi zawierać nazwę drużyny/ firmy oraz imiona i nazwiska wszystkich
członków drużyny. Możliwe jest zgłoszenie dowolnej liczby drużyn.
5.2 Termin przesyłania zgłoszeń mija 18.06.2018
6. PŁATNOŚCI
wpisowe do zawodów wynosi 200 zł od każdej zgłoszonej osady / drużyny. Ww.
opłatę należy wpłacić 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 / osady / firmy”. Płatność należy uiścić do dnia
10.10.2018 r.
7. NAGRODY
Główną nagrodą jest Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie,
Zwycięska osada uzyskuje prawo do reprezentowania Okręgowej Rady
Adwokackiej w Warszawie na zawodach Head Of The River Fours w Londynie
w listopadzie 2018 w kategorii czwórek ze sternikiem, Koszty uczestnictwa
ponoszą zainteresowani.
8. INFORMACJE DODATKOWE
Istnieje możliwość wypożyczenia łodzi od organizatora, ze względu na ograniczona
ilość decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt 200 zł.
Organizator

