
 

 

 

 

Warszawa, 1 lutego 2021 r. 

SNOWBOARD – KOMUNIKAT NR 1 

 

1. Termin zawodów:  11 lutego 2021 r. 

2. Miejsce zawodów:  Stacja Narciarska Kazimierz Dolny 

3. Termin zgłoszeń wstępnych:  5 lutego 2021 r. godz. 15:00 

Zgłoszenia wstępne przesyłane są na adres e-mail: amw@azs.waw.pl zgodnie ze wzorem: 

 Nazwa uczelni; 

 Liczba uczestniczących zawodniczek oraz  liczba uczestniczących zawodników; 

 Liczba osób chętnych do skorzystania z transportu autokarowego Warszawa – Kazimierz Dolny – 

Warszawa; 

 nr tel. do kierownika reprezentacji oraz adres e-mail (jeżeli zgłoszenie wysyłane jest z innego adresu) 

4. Termin zgłoszeń ostatecznych: 9 lutego 2021 r.  

5. System zgłoszeń:  Klub Uczelniany AZS dokonuje zgłoszenia zawodników/czek 

poprzez Elektroniczny system zgłoszeń E-madzia. 

6. Program zawodów: 

13:00 – 13:30 Weryfikacja, odbiór numerów startowych 

13:45 Odprawa techniczna (losowanie) 

14:15 – 14:25 Oglądanie trasy 

14:30 - 15:00 slalom gigant– I przejazd (eliminacyjny) 

15:00 - 15:30  slalom gigant – II przejazd (finałowy) 

               Ceremonia wręczenia nagród około 30 minut po zakończeniu zawodów. 

Zawody przeprowadzone zostaną wspólnie z Akademickimi Mistrzostwami Woj. Lubelskiego. 

Organizatorzy  zastrzegają sobie możliwość zmiany programu minutowego z przyczyn obiektywnych. 

7. Weryfikacja:  

Podczas weryfikacji kierownik ekipy musi przedstawić następujące dokumenty: 

 Drużynowe zgłoszenie ostateczne z systemu e-madzia podpisane przez Prezesa KU AZS, 

 Certyfikat Przynależności Akademickiej – każdego ze zgłoszonych zawodników (oryginał lub skan  

z oryginalnym podpisem zawodnika), 

 każdy ze zgłoszonych zawodników obowiązkowo musi posiadać legitymację AZS lub ISIC-AZS  

w systemie https://azs.sorga.pl/, 

 Oświadczenie COVID – dostępne na: https://azs.waw.pl/amw/snowboard/  

8. Każdy uczestnik samodzielnie w dniu zawodów będzie zobowiązany do zakupu karnetu w kasie Stacji 

Narciarskiej Kazimierz Dolny uprawniającego do korzystania z wyciągu na czas zawodów.  

Koszt karnetu: 30 PLN 

9. Organizator podejmie się zapewnienia wspólnego transportu na trasie Warszawa – Kazimierz Dolny – 

Warszawa, wyłącznie gdy chęć korzystania z transportu zgłosi ok. 20 osób. 

10. Akademicki Związek Sportowy Warszawa jest członkiem Polskiego Związku Narciarskiego, numer 

licencji 222/21. 
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