
 

 
 

 

Warszawa, 15 września 2015 r. 

 

Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza 2014/2015  

w Żeglarstwie – Klasa OMEGA STANDARD 

Komunikat nr 1 

  

1. Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Ogólnym oraz 

zgodnie z regulaminem technicznym AMWiM zamieszczonymi na stronie www.amw.azs.waw.pl oraz instrukcją 

żeglugi. 

2. Organizatorem zawodów jest Akademicki Związek Sportowy Środowisko Warszawa. 

Regaty rozegrane zostaną na Jeziorze Zegrzyńskim z bazą w Ośrodku AZS w Zegrzu Południowym ul. Warszawska 45 

www.zegrze.azs.waw.pl lub w porcie Między Żaglami ul. Wojska Polskiego 305-126, Nieporęt 

http://www.miedzyzaglami.pl/ w sobotę i w niedzielę 26-27 września 2015 r. wg następującego programu:  

3. Program regat: 

Sobota 26 września (I eliminacje AZS Sailin Cup) 

• 9:30 – 10.00 – weryfikacja,  

• 10:15 -  odprawa techniczna (losowanie jachtów i odbiór jachtów), otwarcie regat, 

• 11.00 – 17.00 - regaty,  

• Około 17:30 – podsumowanie pierwszego dnia regat 

Niedziela 27 września (II eliminacje AZS Sailing Cup) 

•  10:30 – start do pierwszego wyścigu w dniu 27 września  

• 11.00 – 15:00 - regaty,  

• Około 16:00  – podsumowanie regat, wręczenie dyplomów, nagród i medali 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany z przyczyn obiektywnych (ew. zmiany będą ogłoszone podczas odprawy technicznej). 

4. Zawodnicy startujący w AMWiM w żeglarstwie, będą także klasyfikowani w AZS SAILING CUP. 

5. Udział w Akademickich Mistrzostwach Warszawy od załogi (3 osoby)  wynosi 240 PLN. W ramach opłaty 

zagwarantowany jest udział  w regatach oraz czarter jachtu Omega na dwa dni (jeden jacht / jedna załoga).  Wpłaty 

należy dokonać przelewem na konto AZS Środowisko Warszawa ul. Szpitalna 5 m 19 00-031 Warszawa,  Bank BPH 

o/Warszawa 63 1060 0076 0000 3210 0018 1024 do dnia 23.09.2015 r.  tytułem udział w AMWiM w żeglarstwie lub 

gotówką w Biurze Zawodów.  

6. Faktury wystawiane będą na pisemny wniosek wpłacającego w terminie 7 dni od dnia dokonania przelewu. Osoby 

zainteresowane otrzymaniem faktury zobowiązane są wysłać mail na adres ewa.ziolkowska@azs.pl w temacie 

wpisując "AMW w żeglarstwie", a w treści podając dane nabywcy (nazwa, adres, NIP), adres, na który wysłać 

dokument (jeśli jest inny niż adres nabywcy) oraz załączając potwierdzenie dokonania przelewu. W przypadku 

wysłania powyższych informacji w terminie późniejszym niż 7 dni od dnia dokonania przelewu faktury nie będą 

wystawiane. 

 



 

 
 

 

7. Od każdej zgłoszonej załogi pobierana będzie kaucja zwrotna za powierzony na czas regat jacht w wysokości  

250 PLN. Kaucja będzie zwrócona po rozliczeniu się ze sprzętu u Bosmana portu. W przypadku uszkodzeń jachtu  

powstałych z winy załogi kaucja w części lub w całości zostanie przeznaczona na naprawę uszkodzeń lub 

uzupełnienie brakujących elementów wyposażenia.  

8. W zawodach mogą uczestniczyć jedynie te osoby, które spełniają wymogi regulaminowe oraz zostały zgłoszone 

w sposób formalny i terminowy. 

9. Zgłoszenia są przyjmowane na druku zgłoszenia ostatecznego do AMWiM  w Żeglarstwie (załącznik na stronie 

amw.azs.waw.pl) Wypełniony druk należy przesłać w terminie do 22 września na adres: rafal.jachimiak@azs.pl  

Termin zgłoszeń do AMWiM w Żeglarstwie  mija we wtorek  22 września 2015 r. 

10. Podczas weryfikacji trener lub kierownik ekipy musi przedstawić weryfikatorowi/organizatorowi druk zgłoszenia 

ostatecznego oraz ważnymi legitymacjami AZS, legitymacjami studenckimi lub Certyfikatami Przynależności 

Akademickiej zgłoszonych zawodników. Brak tych dokumentów spowoduje niesklasyfikowanie danej załogi w 

AMWiM. 

Ze sportowym pozdrowieniem  

Rafał Jachimiak 

AZS ŚRODOWISKO WARSZAWA 


