NARCIARSTWO ALPEJSKIE – ZAKOPANE, HARENDA – 24-28.02.2019

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1
1.

Na podstawie zgłoszeń ostatecznych w Akademickich Mistrzostwach Polski w Narciarstwie alpejskim weźmie udział 380
osób (169 kobiet i 211 mężczyzn) reprezentujących 51 uczelnie.

2.

Zgodnie z regulaminem AMP uczestnicy Mistrzostw zostaną podzieleni na grupy eliminacyjne:
a) Zachodnią - 184 osoby (80 kobiet i 104 mężczyzn) – na podstawie proporcji – do finałów slalomu giganta i slalomu
awansuje odpowiednio 28 kobiet i 39 mężczyzn.
b) Wschodnią - 196 osoby (89 kobiet i 107 mężczyzn) – na podstawie proporcji – do finałów slalomu giganta i slalomu
awansuje odpowiednio 32 kobiet i 41 mężczyzn.

3.

Osoby, które wybrały wariant pobytu A mogą korzystać z wyciągu krzesełkowego na stoku Harenda od godz. 12.00
w niedzielę 24.02.2019 r. do zakończenia zawodów w środę 27.02.2019 r. na podstawie karnetów wydawanych
w kasie na podstawie dokumentu otrzymanego w biurze zawodów (aby odebrać karnety należy uiścić w kasie kaucję
zwrotną w wysokości 10 PLN / karnet).

4.

W AMP w narciarstwie alpejskim wystartować mogą jedynie osoby, które przeszły procedurę zgłoszeń i weryfikacji
oraz posiadają oficjalny numer startowy przypisany do nich na listach startowych. W przypadku utraty numeru startowego
(w dowolny sposób) zawodnicy / czki tracą prawo startu w Mistrzostwach w konkurencji rozgrywanej danego dnia. Istnieje
możliwość startu w konkurencji rozgrywanej następnego dnia, po wykupieniu (opłata regulaminowa: 100 PLN) nowego
numeru u organizatora i naniesieniu stosownych zmian w listach startowych, podczas odprawy technicznej.

PROGRAM MISTRZOSTW
PONIEDZIAŁEK 25.02.2019 r.
ELIMINACJE SLALOMU GIGANTA MĘŻCZYZN – W ELIMINACJACH JEST TYLKO JEDEN PRZEJAZD
Oglądanie tras – uruchomienie wyciągu dla zawodników. Oglądanie (obowiązkowo) obok trasy.
7.30
O godz. 7.50 trasy zostaną zamknięte.
8.00

Start eliminacji slalomu giganta mężczyzn – eliminacje strefy B (wschód) – trasa po prawej stronie stoku
patrząc od dołu. Do finałów awansuje 41 mężczyzn.

8.15

Start eliminacji slalomu giganta mężczyzn – eliminacje strefy A (zachód) – trasa po lewej stronie stoku patrząc
od dołu. Do finału awansuje 39 mężczyzn.

ELIMINACJE SLALOMU GIGANTA KOBIET - W ELIMINACJACH JEST TYLKO JEDEN PRZEJAZD
10.30
Oglądanie tras. O godz. 10.50 trasy zostaną zamknięte. Oglądanie (obowiązkowo) obok trasy.
Start eliminacji slalomu giganta kobiet – eliminacje strefy B (wschód) – trasa po prawej stronie stoku patrząc
11.00
od dołu. Do finałów (z eliminacji wschodnich – strefa B) awansuje 32 kobiet.
Start eliminacji slalomu giganta kobiet – eliminacje strefy A (zachód) – trasa po lewej stronie stoku patrząc
11.15
od dołu. Do finałów (z eliminacji zachodnich – strefa A) awansuje 28 kobiet.
FINAŁ SLALOMU GIGANTA KOBIET I MĘŻCZYZN
Przy tworzeniu list startowych do finału jako pierwsi będą brane zawodniczki i zawodnicy ze strefy A (zachód).
13.00
Oglądanie tras finałowych. O godz. 13.20 trasy zostaną zamknięte. Oglądanie (obowiązkowo) obok trasy.
13.30
Start I przejazdu finałowego slalomu giganta mężczyzn – trasa po prawej stronie stoku patrząc z dołu.
13.45
Start I przejazdu finałowego slalomu giganta kobiet – trasa po lewej stronie stoku patrząc z dołu.
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).
15.00
Start II przejazdu finałowego slalomu giganta mężczyzn – trasa po prawej stronie stoku patrząc z dołu.
15.15
Start II przejazdu finałowego slalomu giganta kobiet – trasa po lewej stronie stoku patrząc z dołu.
Bezpośrednio po zawodach odbędzie się dekoracja kwiatowa zwycięzców.
18.00

Odprawa techniczna (losowanie do slalomu).
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WTOREK 26.02.2019 r.
ELIMINACJE SLALOMU MĘŻCZYZN – W ELIMINACJACH JEST TYLKO JEDEN PRZEJAZD
8.30
Oglądanie tras. O godz. 8.50 trasy zostaną zamknięte. Oglądanie (obowiązkowo) obok trasy.
Start eliminacji slalomu mężczyzn – eliminacje strefy B (wschód) – trasa po prawej stronie stoku patrząc
9.00
od dołu. Do finałów awansuje 41 mężczyzn.
Start eliminacji slalomu mężczyzn – eliminacje strefy A (zachód) – trasa po lewej stronie stoku patrząc od dołu.
9.15
Do finału awansuje 39 mężczyzn.
ELIMINACJE SLALOMU KOBIET – W ELIMINACJACH JEST TYLKO JEDEN PRZEJAZD
11.30
Oglądanie tras. O godz. 11.50 trasy zostaną zamknięte. Oglądanie (obowiązkowo) obok trasy.
Start eliminacji slalomu kobiet – eliminacje strefy B (wschód) – trasa po prawej stronie stoku patrząc
12.00
od dołu. Do finałów (z eliminacji wschodnich – strefa B) awansuje 32 kobiet.
Start eliminacji slalomu kobiet – eliminacje strefy A (zachód) – trasa po lewej stronie stoku patrząc
12.15
od dołu. Do finałów (z eliminacji zachodnich – strefa A) awansuje 28 kobiet.
12.00 – 14.00 Wydawanie faktur i koszulek (kierownicy ekip).
19.00

PODSUMOWANIE I WRĘCZENIE NAGRÓD AZS WINTER CUP 2018/2019
- podsumowanie i wręczenie nagród – plac przed Karczmą na stoku HARENDA.
- impreza integracyjna – ognisko

ŚRODA 27.02.2019 r.
FINAŁ SLALOMU KOBIET I MĘŻCZYZN
Przy tworzeniu list startowych do finału jako pierwsi będą brane zawodniczki i zawodnicy ze strefy B (wschód).
8.30
Oglądanie tras finałowych. O godz. 8.50 trasy zostaną zamknięte. Oglądanie (bezwarunkowo) obok trasy.
9.00
Start I przejazdu finałowego slalomu mężczyzn – trasa po prawej stronie stoku patrząc z dołu.
10.00
Start I przejazdu finałowego slalomu kobiet – trasa po lewej stronie stoku patrząc z dołu.
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).
11.00
Oglądanie tras finałowych. O godz. 11.20 trasy zostaną zamknięte.
11.30
Start II przejazdu finałowego slalomu mężczyzn – trasa po prawej stronie stoku patrząc z dołu.
12.00
Start II przejazdu finałowego slalomu kobiet – trasa po lewej stronie stoku patrząc z dołu.
Bezpośrednio po zawodach odbędzie się dekoracja kwiatowa zwycięzców.
19.00

PODSUMOWANIE I WRĘCZENIE NAGRÓD AMP W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 2018/2019 W KLUBIE
„DWORZEC” Zakopane, ul. Krupówki 12,.Wstęp na podstawie identyfikatora AMP.

CZWARTEK 28.02.2019 r.
do 10.00

Wykwaterowanie i wyjazd.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w programie.
Akademicki Związek Sportowy Warszawa
Zakopane 24.02.2019 r.

Serwis prasowy AMP: www.amp.ntn.pl
Wszystkie informacje oraz wyniki są publikowane na stronie: azs.waw.pl/ampnarty
Zapraszamy też na: www.facebook.com/ampnarty

