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Warsaw River Race – Warszawskie Otwarte Akademickie Regaty Wioślarskie 
 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 
 

         
Warszawskie Otwarte Akademickie Regaty Wioślarskie na Kanale Królewskim - WARSAW RIVER RACE 
2019 to wydarzenie wioślarskie, w którym udział biorą zawodnicy w kategoriach: Open, Masters, 
Amatorzy, licealiści, ósemka akademicka. Głównym punktem programu będzie  68. wyścig ósemek 
Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej.  
 
 

1. Termin i miejsce:   
Regaty odbędą się w sobotę  19 października 2019 r. na Kanale Żerańskim na odcinku 1 - 4 km. 
 

2. Biuro zawodów: 
Biuro Regat będzie zlokalizowane na terenie portu żerańskiego: KS „Spójnia-Warszawa” -  
ul. Modlińska 16.  Czynne będzie w godzinach: 9:00 – 13:00 
 

3. Zgłoszenia:  
Zgłoszenia należy dokonać do piątku 18 października 2019 r. do godziny 14:00 poprzez 
wypełnienie formularza internetowego dostępnego na stronie: www.wrr.azs.waw.pl . Osadom 
zgłoszonym po tym terminie nie gwarantujemy obiadu. 
Formularz ze składami osad należy dostarczyć do biura zawodów w dniu regat.  
 

4. Opłata:  
Opłata za udział wynosi 20 zł od zgłoszonej osoby, płatne w dniu regat w Biurze Zawodów. 
W ramach opłaty pokryte zostaną koszty organizacyjne wydarzenia, każdy uczestnik otrzyma 
także ciepły posiłek po wyścigu oraz pamiątkową koszulkę polo w terminie późniejszym 
w wybranym rozmiarze. 
 

5. Regaty zostaną rozegrane w następujących kategoriach: 
 Ósemki UW / PW – 68. wyścig ósemek wioślarskich UW – PW – wyścig na dystansie ok. 

1000 m. Wyścig o Puchar Przechodni Prezesa AZS Warszawa. 



 

 

 Ósemki Licea – reprezentacje licealistów – wyścig ze startu wspólnego 
 AMATOR  – czwórka ze sternikiem (4x+ lub 4+) – w składzie osady mogą znajdować się jedynie 

osoby, które dotychczas nie startowały w zawodach masters / weteran oraz nie posiadają i nie 
posiadały licencji związków wioślarskich. 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. 2000 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. 2000 m: 
o Head of the WARS OPEN – wyścig na czas osad męskich 
o Head of the SAWA OPEN – wyścig na czas osad żeńskich 

 SMOCZE ŁODZIE 
 

UWAGA !!! Każda osada może wystartować tylko w jednej kategorii. 
 

6. Sprzęt:  
Każda osada zapewnia sobie łodzie we własnym zakresie. Służymy pomocą w kwestii 
wypożyczenia łodzi lub transportu z obszaru Warszawy. Szczegółowych informacji w tej sprawie 
udziela: Robert Borys tel: 608 506 959                

 
7. Start i meta regat: 

 START regat „czwórek” usytuowany będzie na około 4 km Kanału Żerańskiego.  
Linia startu wyznaczona będzie przez dwie stożkowe pomarańczowe boje z gryfem AZS. 

 START regat „ósemek” (UW / PW/ licealiści) usytuowany będzie na około 2. km Kanału 
Żerańskiego. 

 META wyznaczona będzie przez dwie stożkowe pomarańczowe boje z gryfem AZS. 
 

8. Wstępny program regat: 
 

 10.00  - Head of the SAWA AMATOR – wyścig na czas osad żeńskich  
 10.30  - Head of the SAWA MASTERS – wyścig na czas osad żeńskich  
 11.00  - Head of the WARS AMATOR – wyścig na czas osad męskich  
 11.30  - Head of the WARS MASTERS – wyścig na czas osad męskich  
 12.00  - Head of the WARSAWA AMATOR MIKST– wyścig na czas osad mieszanych  
 12.30  - Head of the WARSAWA MASTERS MIKST – wyścig na czas osad mieszanych 
 13.00  - Head of the SAWA OPEN – wyścig na czas osad żeńskich 
 13.30 - Head of the WARS OPEN – wyścig na czas osad męskich 
 14.00  - wyścig ósemek licealnych 
 14.15  - 68. Wyścig ósemek UW – PW 



 

 

 

 obiad dla uczestników regat będzie wydawany od godziny 12:00  
Szczegółowy program regat zostanie opublikowany w komunikacie organizacyjnym nr 2 po 
zebraniu zgłoszeń, wtedy także zostanie podana godzina startu wyścigu smoczych łodzi. 

 
9. Nagrody:  

W każdej kategorii przewidziane są puchary i medale i dyplomy dla najlepszych osad. 
Przewidujemy także drobne upominki rzeczowe dla najlepszych. 
 

10. Organizator: 
Organizatorem regat jest Akademicki Związek Sportowy Warszawa, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 
Warszawa, e-mail: warszawa@azs.pl. Regaty organizowane są we współpracy z Amatorską Sekcją 
Wioślarską oraz sekcjami wioślarskimi Klubów Uczelnianych AZS Uniwersytetu Warszawskiego 
i Politechniki Warszawskie, Akademii Wychowania Fizycznego, KS Spójnia. Regaty dofinansowane 
są przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, wsparcia udziela m.st. Warszawa. 

 

11. Kontakt do organizatora: 
Osobą odpowiedzialna za organizację Regat jest Rafał Jachimiak –AZS Warszawa.  
tel: 502 653 940 e-mail: rafal.jachimiak@azs.pl  

 
           Rafał Jachimiak 
           AZS Warszawa 


