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Komunikat nr 33 

Akademickich Mistrzostw Małopolski 2014/2015 
 

 

Program minutowy zawodów w narciarstwie alpejskim i snowboardzie: 

 

 

III rzut – SLALOM – 14 stycznia 2015 roku – stacja narciarska Polczakówka SKI – Rabka-Zdrój 

godz. 8:30 – odbiór numerów startowych 

godz. 9:00 – 9:30 – oglądanie trasy SL dla narciarzy 

godz. 10:00 – start I przejazdu SL narciarzy 

godz. 11:00 – start II przejazdu SL narciarzy 

godz. 12:00 – 12:30 – oglądanie trasy SL dla snowboardzistów 

godz. 13:00 – start I przejazdu SL snowboardzistów 

godz. 13:30 – start II przejazdu SL dla snowboardzistów 

 

IV rzut – SLALOM GIGANT – 15 stycznia 2015 roku – stacja narciarska Czorsztyn SKI – Kluszkowce 

godz. 8:30 – odbiór numerów startowych 

godz. 9:00 – 9:30 – oglądanie trasy GS dla narciarzy 

godz. 10:00 – start I przejazdu GS narciarzy 

godz. 11:00 – start II przejazdu GS narciarzy 

godz. 12:00 – 12:30 – oglądanie trasy GS dla snowboardzistów 

godz. 13:00 – start I przejazdu GS snowboardzistów 

godz. 13:30 – start II przejazdu GS dla snowboardzistów 

 

zaległy I rzut – SLALOM GIGANT – 19 stycznia 2015 roku – stacja narciarska Polczakówka SKI – Rabka-Zdrój 

godz. 13:30 – odbiór numerów startowych 

godz. 13:30 – 13:50 – oglądanie trasy GS dla snowboardzistów  

godz. 14:00 – start I przejazdu GS snowboardzistów  

godz. 14:30 – start II przejazdu GS snowboardzistów  

godz. 15:00 – 15:20 – oglądanie trasy GS dla narciarzy 

godz. 15:30 – start I przejazdu GS narciarzy 

godz. 16:15 – start II przejazdu GS narciarzy 

 

zaległy II rzut – SLALOM – 20 stycznia 2015 roku – stacja narciarska Polczakówka SKI – Rabka-Zdrój 

godz. 13:30 – odbiór numerów startowych 

godz. 13:30 – 13:50 – oglądanie trasy SL dla snowboardzistów  

godz. 14:00 – start I przejazdu SL snowboardzistów  

godz. 14:30 – start II przejazdu SL snowboardzistów  

godz. 15:00 – 15:20 – oglądanie trasy SL dla narciarzy 

godz. 15:30 – start I przejazdu SL narciarzy 

godz. 16:15 – start II przejazdu SL narciarzy 

 

UWAGA: Podane godziny są godzinami orientacyjnymi. Z powodów obiektywnych (warunki pogodowe, duża ilość 

zawodników) godziny startu mogą ulec przesunięciu. 

 

 Przypominam, że zgodnie regulaminami technicznymi każdy Klub Uczelniany AZS może zgłosić do zawodów  

w danym dniu maksymalnie 10 zawodniczek i 10 zawodników osobno dla konkurencji narciarstwo alpejskie  

i snowboard. 

 Jednocześnie przypominam, że do startu w zawodach rozgrywanych w ramach Akademickich Mistrzostw 

Małopolski zgodnie z regulaminem ogólnym AMM (rozdział VI) uprawnieni są studenci posiadający certyfikat 

przynależności akademickiej / pracownicy Uczelni posiadający zaświadczenie o zatrudnieniu oraz opłaconą składkę 

członkowską AZS na rok akademicki 2014/2015 wraz z ubezpieczeniem NNW zgłoszeni przez Klub Uczelniany AZS na 

druku zgłoszenia imiennego. 

 

 

 Koordynator AMM 

 w narciarstwie alpejskim i snowboardzie 
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