
INFORMATOR 
AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W SNOWBOARDZIE 

WISŁA  18 - 21.02.2021 r. 

1. Wytyczne organizacyjne uwzględniające obecną sytuację epidemiologiczną, regulacje państwowe, 

Akademickiego Związku Sportowego oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

- wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do podpisania oświadczenia COVID-19 dostępnego na 

stronie ampy.pl, 

- wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do zaznajomienia się i przestrzegania procedur 

bezpieczeństwa stacji narciarskiej Skolnity zamieszczonej na stronie internetowej - https://skolnity.pl/

procedury-bezpieczenstwa/, 

- wszyscy uczestnicy zawodów, korzystający z zakwaterowania w DW Limba oraz DW Krokus, zobowiązani                  

są do przestrzegania reżimu sanitarnego wyznaczonego przez hotel oraz procedur związanych z 

wydawaniem posiłków. W DW Krokus posiłki będą wydawane do konsumpcji w pokojach, w DW Limba 

uczestnicy sami zdecydują czy będą konsumować w pokojach czy na stołówce przestrzegając limitu 

miejsc. Osoby zakwaterowane  w DW Krokus proszone są o uzupełnienie karty meldunkowej przed 

przyjazdem na miejsce. Karta meldunkowa zostanie wysłana w załączniku oraz dostępna będzie na 

naszej stronie https://azsus.pl/Nasze_AMPy, 

- zwracamy również uwagę na przestrzeganie regulaminu hotelu. Za wszelkie zachowania niezgodne z 

regulaminem 

  odpowiadają poszczególni zawodnicy i uczelnie, 

- we wszystkich miejscach publicznych uczestnicy Mistrzostw mają obowiązek zakrywania ust i nosa, 

- w związku z sytuacją epidemiologiczną nie przewidujemy imprezy integracyjnej, 

- nie odbędzie się odprawa techniczna wszystkie informacje zostaną przesłane na adresy mailowe podane 

w 

  zgłoszeniu wstępnym oraz zamieszczone na stronie: https://azsus.pl/Nasze_AMPy, 

- wyniki będą na bieżąco dostępne on-line na stronie: ampsnowboard2021.pl. Nie będzie 

tradycyjnej strefy mety z wyświetlanymi wynikami. Powyższe spowodowane jest obawą przed 

gromadzeniem się co jest niezgodne z obowiązującymi wytycznymi, 

- również ze względów epidemiologicznych nie jest możliwy transport busami z hotelu na stok.  
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PORY POSIŁKÓW: 

Czwartek: 
Obiadokolacja: 16:00 -20:00 

Piątek 

Śniadanie: 6:30 – 9:00 

Obiadokolacja: 16:00 – 19:00 

Sobota 
Śniadanie: 6:30 – 9:00 

Obiadokolacja: 16:00 – 19:00 

Niedziela 
Śniadanie: 7:00 – 9:00 

Program: 

Wszystkie Komunikaty, listy startowe oraz wyniki dostępne na stronie: https://azsus.pl/Nasze_AMPy 

Wyniki on-line na stronie: ampsnowboard2021.pl 

Czwartek 18.02.2021 

15:00 – kwaterowanie w hotelach, 

15:00 – 19:00 – biuro zawodów. Do biura zawodów oraz na weryfikację wstęp maja tylko 

kierownicy/trenerzy ekip.  

Do biura zawodów należy dostarczyć oświadczenia COVID-19,  

15:00 – odbiór karnetów. Obowiązuje kaucja zwrotna w wysokości 10zł/sztuka płatna w biurze 

zawodów. 

do 16:00  - podanie „koszyków” do losowania. Prosimy o przesłanie „koszyków” mailem: 

ampazsus@gmail.com lub sms: 509 407 288 

16:00 – 19:30 – weryfikacja 

17:30 – 19:30 – trening na trasie niebieskiej. 

Piątek 19.02.2021. – slalom gigant 

Orientacyjny program dnia. 

9:00 – oglądanie tras, 
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9:30 – start eliminacji 

12:15 – start półfinałów 

13:30 – oglądanie tras przed finałem 

14:00 – start finału 

15:00 – koniec zawodów 

17:00 – dekoracja po pierwszym dniu zawodów (obok Karczmy na górnej stacji). 

18:00 – 20:30 – trening Banked Slalomu. 

Sobota 20.02.2021. – Banked slalom 

8:30 – oglądanie trasy, bez możliwości przejazdu, 

9:00 – start eliminacji Banked Slalom, 

13:00 – start finału Banked Slalom 

15:00 – koniec zawodów 

18:00 – dekoracja po drugim dniu zawodów indywidualna i drużynowa (obok Karczmy na górnej 

stacji). 

Telefony kontaktowe: 

Zakwaterowanie, biuro zawodów: Sylwia Kowalewska 798767324, Sebastian Korus 796700986 

Slalom gigant – Jarek Kopciuch 607211290 

Banked Slalom – Jarek Jędraszek 505744843 


