
 
 
 
About the Race 
 
Warsaw Head is a race rowed over the distance of 6km by the crews of eights (8+). The                  
course of the venue runs through the outskirts and the center of the city. The regatta will                 
take place at 16 June 2018 in Warsaw, Poland. The officials area and the Rowing Village                
(see accommodation) will be located at the boathouse of Towarzystwo Wisła Dla Wioślarzy -              
Wał Miedzeszyński 399 street.  
 
Categories: 
There are 3 categories at Warsaw Head: 
➔ Junior Men/Women: (athletes under 18, high schools) 
➔ Open Men/Women: (Elite, Clubs, Universities) 
➔ Master Men/Women/Mixed. 

 
Entry fee: 
Warsaw Head entry fee is 50eur paid to TWDW Rowing Club account: 
Fundacja Towarzystwo Wisła dla Wioślarzy 
Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa 
IBAN:  PL25 1050 1025 1000 0090 3072 2434 
SWIFT: INGBPLPW 
BIC: INGBPLPWXXX 
 
The deadline for entries is 1 June 2018. 
 
Regatta Program: 
Friday 15 June 2018 r. 

- Accommodation in the Rowing Village 
- 20.00 – technical meeting for coxes/coaches/captains  

Saturday 16 June 2018 r. 
- 9.00 – Opening of the Regatta 
- 10.00 – 16.00 - The Regatta 
- 18.00 – closing of the Regatta and award ceremony 

Sunday 17 June  2018 
- Rowing Village crews check out 

 
For accommodation and boat rental information see relevant documents on the website. 
Regatta regulations and the technical statements will be published on our website.  
 
If you have any problems or questions we are more than happy to help! 
If you are looking for a crew/crewmember, boat rental, accommodation, ‘cox rental’ and 
others - feel free to email us (warsawregatta@gmail.com) or call us (+48517203098). 
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O Wyścigu 
 
Warsaw Head to międzynarodowe, długodystansowe regaty ósemek wioślarskich, na czas. 
Zawody odbywają się 16 czerwca 2018, w Warszawie. Trasa wyścigu liczy około 6km z 
prądem. Wioska wioślarska, biuro zawodów, zaplecze logistyczne i zejście na wodę, 
znajdują się na przystani Towarzystwa Wisła Dla Wioślarzy – na ulicy Wał Miedzeszyński 
399.  
 
Kategorie: 
Warsaw Head przypisuje osady do następujących kategorie: 
➔ Junior Men/Women: (zawodnicy do 18 roku życia, licea) 
➔ Open Men/Women: (seniorzy, osady akademickie) 
➔ Master Men/Women/Mixed.  

 
Wpisowe  
Wpisowe na regaty wynosi 200zł. Płatne przelewem na konto klubu TWDW:  
Fundacja Towarzystwo Wisła dla Wioślarzy, 
Skaryszewska 7,  
03-802 Warszawa 
25 1050 1025 1000 0090 3072 2434 
 
Termin zgłoszeń upływa 1 czerwca 2018, ale zapraszamy do wcześniejszych zgłoszeń. 
 
Program Regat 
Piątek 15 czerwca 2018 r. 

- Zakwaterowanie w Wiosce Wioślarskiej 
- 20:00 - odprawa techniczna kierowników osad i sterników 

 

Sobota 16 czerwca 2018 r. 
- 9.00 – otwarcie regat 
- 10.00 – 16:00 rozgrywanie zawodów  
- 18.00 – uroczyste podsumowanie zawodów i wręczanie nagród  

 

Niedziela 17 czerwca 2018 
- Wykwaterowanie z Wioski Wioślarskiej 

 
Dokładne informacje o zakwaterowaniu i wynajmie łodzi znajdują się w osobnych 
dokumentach na stronie Warsaw Head. 
Dokładny regulamin regat oraz komunikaty techniczne zostaną opublikowane na stronie. 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie bądź problem, skontaktuj się z nami. Chętnie wspólnie 
rozwiążemy wszystkie problemy dotyczące, pomocy w znalezieniu osady, dokompletowania 
osady dostępności sprzętu, zakwaterowania, dostępności sterników i tym podobnych - 
napisz do nas (warsawregatta@gmail.com) lub zadzwoń (+48517203098). 
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