
 
NARCIARSTWO ALPEJSKIE – ZAKOPANE, HARENDA – 28.02-3.03.2021 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1  

 

1. Na podstawie zgłoszeń ostatecznych w Akademickich Mistrzostwach Polski w narciarstwie alpejskim weźmie udział  

370 osób (179 kobiet i 191 mężczyzn) reprezentujących 47 uczelni. 

2. Zgodnie z  regulaminem AMP uczestnicy Mistrzostw zostaną podzieleni na grupy eliminacyjne:  

a) Zachodnią - 176 osób (89 kobiet i 87 mężczyzn) – na podstawie proporcji – do finałów slalomu giganta i slalomu 

awansuje odpowiednio 25 kobiet i 23 mężczyzn. 

b) Wschodnią - 193 osoby (90 kobiet i 103 mężczyzn) – na podstawie proporcji – do finałów slalomu giganta i slalomu 

awansuje odpowiednio 25 kobiet i 27 mężczyzn. 

3. Osoby, które wybrały wariant pobytu A, B lub C mogą korzystać z wyciągu krzesełkowego na stoku Harenda od godz. 7.00  

w poniedziałek 1.03.2021 r. do wtorku 2.03.2021 r. do godz. 18:00 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). 

Karnety obowiązujące w środę 3.03.2021 r. zostaną przekazane uczestnikom we wtorek o godz. 16:00 w biurze zawodów. 

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.  

5. W przypadku utraty numeru startowego (bez względu na przyczynę) 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. 

6. Zawodniczka/zawodnik, który nie stawi się na starcie w wyznaczonym czasie ma możliwość przejazdu po ostatniej osobie 

na liście startowej w danej konkurencji. 

7. Starty zawodników ustalone są w interwałach.  

8. W przypadku gdy zawodniczka/zawodnik ominie bramkę, przewróci się itp. może podchodzić na trasie do chwili kiedy  

nie przeszkodzi kolejnemu zawodnikowi– decyzja należy do sędziego, który może poinformować zawodnika  

o konieczności opuszczenia trasy ze względu na start następnego zawodnika.  

9. Ewentualne protesty składane są na piśmie w wyznaczonym miejscu (namiot organizatora w strefie mety)  

po opublikowaniu nieoficjalnych wyników na tablicy. Czas na złożenie protestu: 15 minut od opublikowania wyników 

nieoficjalnych.  

10. Zmiany w koszykach dotyczące zawodów w slalomie kobiet i mężczyzn można dokonać poprzez przesłanie wiadomości 

na adres e-mail: warszawa@azs.pl w poniedziałek 1 marca do godz. 15:30. 

  


