PROGRAM ZAWODÓW
Do Akademickich Mistrzostw Polski w snowboardzie zgłoszonych zostało 253 osoby:119 kobiet
oraz 134 mężczyzn w sumie z 36 uczelni.
Zgodnie z regulaminem snowboardu uczestnicy zostaną podzieleni na dwie strefy
eliminacyjne:
zachodnią która liczy 48 kobiet i 53 mężczyzn oraz wschodnią która liczy 71 kobiet i 81
mężczyzn.
W AMP w snowboardzie będzie klasyfikacja w 3 typach: uczelnie techniczne, społeczno –
przyrodnicze i uniwersytety.
Piątek 19.02.2021 r.
ELIMINACJE SLALOMU GIGANTA KOBIET I MĘŻCZYZN
g.09:00

Oglądanie tras – uruchomienie wyciągu dla zawodników.

g.09:30

Eliminacje slalomu giganta kobiet i mężczyzn - Zachód – trasa po prawej stronie stoku patrząc od dołu.
W pierwszej kolejności jadą kobiety, następnie po tej samej trasie mężczyźni.
Do drugiego przejazdu eliminacyjnego awansuje 25 kobiet i 24 mężczyzn.

g.09:30

Eliminacje slalomu giganta kobiet i mężczyzn strefy – Wschód - trasa po lewej stronie stoku patrząc od
dołu.
W pierwszej kolejności jadą kobiety, następnie po tej samej trasie mężczyźni.
Do drugiego przejazdu eliminacyjnego awansuje 35 kobiet i 36 mężczyzn.

g.12:15

Półfinał slalomu giganta kobiet – trasa po prawej stronie stoku patrząc od dołu.
Do przejazdu finałowego awansuje 30 kobiet.
Przy tworzeniu list startowych do finału jako pierwsze będą brane zawodniczki ze strefy „ZACHÓD”.

g.12:15

Półfinał slalomu giganta mężczyzn – trasa po lewej stronie stoku patrząc od dołu.
Do przejazdu finałowego awansuje 30 mężczyzn.
Przy tworzeniu list startowych do finału jako pierwsi będą brani zawodnicy ze strefy „ZACHÓD”.

FINAŁ SLALOMU GIGANTA KOBIET I MĘŻCZYZN
g.13:30

Oglądanie tras.

g.14:00

Finał slalomu giganta kobiet i mężczyzn.
Kobiety – trasa po prawej stronie stoku patrząc z dołu.
Mężczyźni – trasa po lewej stronie stoku patrząc z dołu.
Pierwsza piętnastka zawodników i zawodniczek startuje w odwróconej kolejności w stosunku do miejsc zajętych
w Półfinale, następnie druga piętnastka zgodnie z normalną kolejnością w Półfinale.
Klasyfikacja końcowa ustalana jest na podstawie sumy przejazdów półfinałowego i finałowego.

g.17:00

Dekoracja indywidualna – Karczma przy górnej stacji wyciągu.

g.18:00 –
20:30

Trening Banked Slalomu.

Sobota 20.02.2021 r.
BANKED SLALOMU KOBIET I MĘŻCZYZN
g.08:30

Oglądanie trasy, bez możliwości przejazdu.

g.09:30

Start kobiet wg list startowych.

g.11:00

Start mężczyzn wg list startowych.

g.14:00

Przejazdy finałowe - 25 najlepszych kobiet i 25 najlepszych mężczyzn z pierwszego przejazdu. Kolejność
startów w finale wynika z miejsc zajętych w pierwszym przejeździe.
Klasyfikacja ustalana jest na podstawie czasu przejazdu finałowego.

g.18:00

Dekoracja indywidualna i drużynowa – Karczma przy górnej stacji wyciągu.

BANKED SLALOM
Zasady - regulamin
1. Zakaz jeżdżenia po torze Banked Slalomu w czwartek 18.02.2021 oraz w piątek 19.02.2021 do czasu treningu
o godzinie 18:00. Osoby niestosujące się do zakazu (co zostanie udowodnione zdjęciem bądź nagraniem
video) zostaną zdyskwalifikowane i nie będą mogły wziąć udziału w konkurencji Banked Slalom.
2. W Banked Slalomie mogą uczestniczyć wszyscy zweryfikowani zawodnicy AMP.
3. Lista startowa Banked Slalomu zostanie utworzona na podstawie listy startowej slalomu giganta stosując
następującą zasadę: łączymy obie listy „wschód” i „zachód” w jedną listę (kolejność: nr 1 wschód, nr 1
zachód, nr 2 wschód, nr 2 zachód, itd.) Podobnie u mężczyzn.
Pierwsze jadą kobiety około 1,5-2 godziny a następnie mężczyźni również około 1,5-2 godziny.
4. Osoby, które spóźnią się na start nie będą klasyfikowane.
5. Do finału awansuje po 25 kobiet i mężczyzn.
6. W finale lista startowa tworzona jest na podstawie wyników eliminacji i naprzemiennie kobieta – mężczyzna.
Dlatego jako pierwsza startuje kobieta, która uzyskała najlepszy czas eliminacji, potem mężczyzna z
najlepszym czasem eliminacji itd.
7. O wynikach Banked Slalomu decyduje przejazd finałowy.

