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                                Warszawa, 1.10.2020r. 

 

 

IV Amatorskie Mistrzostwa Warszawy w Wioślarstwie 

10.10.2020r.  

Organizator 

Sekcja Turystyki Wioślarskiej Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego 

 

Regulamin 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia Imprezy. 

2. Zawody zostaną rozegrane na Wiśle na odcinku pomiędzy startem na wysokości obiektu 

WTW Wioślarska 6 a ostrogą na wysokości przystani WTW (wyścig pod prąd). W razie zbyt 

niskiego poziomu wody dystans zostanie skrócony. 

3. Zawody zostaną rozegrane w następujących konkurencjach: 

Godz. 10.00 – 4xM - Czwórki podwójne męskie 

Godz. 10.15 – 8+W – Ósemki damskie 

Godz. 10.30 – 2xM – Dwójki podwójne męskie 

Godz. 10.45 – 1xW – Jedynki damskie 

Godz. 11.00 – 4x/-/+MIKST – Czwórki podwójne/bez sternika/ze sternikiem mieszane 

Godz. 11.15 – 2xW – Dwójki podwójne damskie 

Godz. 11.30 – 1xM – Jedynki męskie 

Godz. 11.45  - 4xW – Czwórki podwójne damskie 

Godz. 12.00 – 8+M – Ósemki męskie 

 

Godziny startów mogą ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń. Podane zostaną w 

Harmonogramie AMW opublikowanym dn 5.10.2020 

 

 

http://www.wtw.waw.pl/
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4. W jednym wyścigu  dopuszczalny jest start maksymalnie 6 osad. 

5. Każdy uczestnik ma prawo do udziału w dwóch konkurencjach. 

6. W przypadku większej liczby zgłoszeń zostaną rozegrane dwa równoległe biegi eliminacyjne i 

finał na koniec regat. Do finału awansuje 6 najlepszych czasowo osad. 

7. W kategorii MIXT mogą startować zarówno kobiety i mężczyźni tworząc osady mieszane (w 

osadzie musi być co najmniej jedna osoba płci przeciwnej – nie włączając w to sternika). 

8. Do udziału w imprezie dopuszczani są amatorzy bez licencji, wioślarze z aktywną licencją 

Masters, oraz zawodnicy, których licencja zawodnicza PZTW jest nieważna od co najmniej 5 

lat (przedłużona po raz ostatni w 2014r. lub wcześniej). 

9. Czas wskazany przez sędziego jest czasem oficjalnym. 

10. Trzy zwycięskie osady w każdej konkurencji nagrodzone zostaną pamiątkowymi medalami. 

11. Opłata wpisowego za udział w Imprezie wynosi 50 zł brutto za osobę. 

12. Opłatę można wnosić w dniu imprezy do organizatora bądź na rachunek bankowy o numerze 

84203000451110000004254080 z tytułem „Wpisowe na Mistrzostwa Warszawy” do dnia 

7.10.2020r. Zgłoszenia i opłaty od uczestników zrzeszonych w sekcjach przyjmujemy za 

pośrednictwem zgłaszających ich sekcji. 

13. Imiennego zgłoszenia osad należy dokonać do dnia 7.10.2020r. Pod adresem: 

filip.fulara@wtw.waw.pl 

14. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia i braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Imprezie. 

15. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do wypełnienia ankiety COVID-19. 

16. Organizator, nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia zdrowotnego w trakcie trwania 

Imprezy.  

17. Organizator dołoży wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo w trakcie regat, jednak nie 

ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty materialne wynikające z kolizji. 

18. W sprawach nieujętych w powyższym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem, 

Kierownik STW - Filip Fulara 

http://www.wtw.waw.pl/

