
 

 

 

Zakopane – Harenda, 2.03.2015 r. 

 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 

 
 

Informujemy, że na podstawie zgłoszeń ostatecznych w Akademickich Mistrzostwach Polski w narciarstwie alpejskim weźmie 

udział 396 osób (172 kobiety i 224 mężczyzn) reprezentujących 53 uczelnie. Zgodnie z  regulaminem AMP uczestnicy Mistrzostw 

zostaną podzieleni na grupy eliminacyjne: wschodnią (101 kobiet i 125 mężczyzn)  

i zachodnią (71 kobiet i 99 mężczyzn).  

Zgłaszanie zawodniczek i zawodników (składanie deklaracji) do koszyków do godz. 18.00. Ekipy, które nie złożą deklaracji do godz. 

18.00, zostaną rozlosowane z ostatniego koszyka. 

 

Osoby, które wybrały wariant pobytu A i B mogą korzystać z wyciągu krzesełkowego na stoku Harenda na podstawie numeru 

startowego od godz. 12.00 w poniedziałek 2.03.2015 r. do zakończenia zawodów w czwartek 5.03.2015 r. 

 

Odprawa techniczna odbędzie się w poniedziałek 2.03.2015 r. o godz. 20.00 w Karczmie przy stoku Harenda.  

W odprawie technicznej może uczestniczyć tylko jedna osoba - kierownik ekipy 

ELIMINACJE SLALOMU GIGANTA KOBIET I MĘŻCZYZN 
7.30 Oglądanie tras – uruchomienie wyciągu dla zawodników. Oglądanie poza trasą. 

8.00 Start I przejazdu slalomu giganta kobiet i mężczyzn – eliminacje strefy A (zachód) – trasa po prawej stronie stoku 

patrząc od dołu. W pierwszej kolejności jadą kobiety, następnie mężczyźni. II przejazd - w drugim przejeździe startuje 

30 najlepszych kobiet i 45 najlepszych mężczyzn po pierwszym przejeździe (pierwsze 15 w odwróconej kolejności). Do 

finałów awansuje 25 kobiet i 35 mężczyzn. 

8.00 Start I przejazdu slalomu giganta kobiet i mężczyzn – eliminacje strefy B (wschód) – trasa po lewej stronie stoku 

patrząc od dołu. W pierwszej kolejności jadą kobiety, następnie mężczyźni. II przejazd – w drugim przejeździe startuje 

30 najlepszych kobiet i 45 najlepszych mężczyzn po pierwszym przejeździe (pierwsze 15 w odwróconej kolejności). Do 

finałów awansują 35 kobiet i 45 mężczyzn.  

O konieczności przestawienia trasy bądź jej korekty, będziemy informowali w trakcie zawodów – komunikaty spikera 

oraz na tablicy informacyjnej (przy schodach do Karczmy).  

 

FINAŁ SLALOMU GIGANTA KOBIET I MĘŻCZYZN 

12.00 Oglądanie tras.  

12.30 Finał slalomu giganta kobiet i mężczyzn. 
Przy tworzeniu list startowych do finału jako pierwsi będą brani zawodniczki i zawodnicy ze strefy A (zachód). 

Kobiety – trasa  A – trasa po lewej stronie stoku patrząc z dołu.  

Mężczyźni – trasa B– trasa po prawej stronie stoku patrząc z dołu.  

II przejazd - w drugim przejeździe startuje 15 najlepszych kobiet i 30 najlepszych mężczyzn po pierwszym przejeździe 

(zawodniczki i pierwsza piętnastka zawodników startuje w odwróconej kolejności w stosunku do miejsc zajętych  

w pierwszym przejeździe). 

18.00 Odprawa techniczna (losowanie do slalomu). 



 

 

 

 

ELIMINACJE SLALOMU KOBIET I MĘŻCZYZN 

7.30 Oglądanie tras – uruchomienie wyciągu dla zawodników.  

8.00 Start I przejazdu slalomu kobiet i mężczyzn – eliminacje strefy A (zachód) – trasa po prawej stronie stoku patrząc od 

dołu. W pierwszej kolejności jadą kobiety, następnie mężczyźni. II przejazd - w drugim przejeździe startuje 30 

najlepszych kobiet i 45 najlepszych mężczyzn po pierwszym przejeździe (pierwsze 15 w odwróconej kolejności). Do 

finałów awansuje 25 kobiet i 35 mężczyzn. 

8.00 Start I przejazdu slalomu kobiet i mężczyzn – eliminacje strefy B (wschód) – trasa po lewej stronie stoku patrząc od 

dołu. W pierwszej kolejności jadą kobiety, następnie mężczyźni. II przejazd – w drugim przejeździe startuje 30 

najlepszych kobiet i 45 najlepszych mężczyzn po pierwszym przejeździe (pierwsze 15 w odwróconej kolejności). Do 

finałów awansują 35 kobiet i 45 mężczyzn. 

 
O konieczności przestawienia trasy bądź jej korekty, będziemy informowali w trakcie zawodów – komunikaty spikera. 

 

 

9.00-12.00 Wydawanie koszulek i odbiór faktur (Biuro Zawodów w Karczmie Regionalnej) 
 

 

19.00 IMPREZA INTEGRACYJNA - OGNISKO.  

PODSUMOWANIE I WRĘCZENIE NAGRÓD AZS WINTER CUP 2014/2015 – wręczenie nagrody specjalnej samochodu 

Volkswagen Up. Plac przed Karczmą na stoku HARENDA. 

FINAŁ SLALOMU KOBIET I MĘŻCZYZN 

7.30 Oglądanie tras.  

8.00 Finał slalomu kobiet i mężczyzn.  
Przy tworzeniu list startowych do finału jako pierwsi będą brani zawodniczki i zawodnicy ze strefy B (wschód). 

Kobiety – trasa A – trasa po lewej stronie stoku patrząc z dołu.  

Mężczyźni – trasa B – trasa po prawej stronie stoku patrząc z dołu.  

II przejazd - w drugim przejeździe startuje 15 najlepszych kobiet i 30 najlepszych mężczyzn po pierwszym przejeździe 

(zawodniczki i pierwsza piętnastka zawodników startuje w odwróconej kolejności w stosunku do miejsc zajętych  

w pierwszym przejeździe). 

19.00 PODSUMOWANIE I WRĘCZENIE NAGRÓD W KLUBIE „DWORZEC TATRZAŃSKI” ul. Krupówki 12 

Wstęp na podstawie identyfikatora AMP. 

do 10.00 Wykwaterowanie i wyjazd  

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w programie z przyczyn obiektywnych. 
 

Wszystkie informacje oraz wyniki będą publikowane na stronach: 

azs.waw.pl/amp-w-narciarstwie-alpejskim/   www.facebook.com/ampnarciarstwo 


