KOMUNIKAT nr 3

Do Akademickich Mistrzostw Polski w snowboardzie zgłoszonych zostało 262 osoby:
124 kobiet oraz 137 mężczyzn w sumie z 39 uczelni.
Zgodnie z regulaminem snowboardu uczestnicy zostaną podzieleni na dwie strefy eliminacyjne:
zachodnią „A”, która liczy 52 kobiety i 64 mężczyzn oraz wschodnią, która liczy 72 kobiety i 73 mężczyzn.

Piątek 28.03.2020 r.
ELIMINACJE SLALOMU GIGANTA KOBIET I MĘŻCZYZN – niebieska trasa
g.09:00-09:45 Oglądanie tras w strefie wydzielonej po prawej stronie stoku patrząc z góry.
g.10:00

Eliminacje slalomu giganta kobiet i mężczyzn - Zachód – trasa po lewej stronie stoku patrząc od góry.
W pierwszej kolejności jadą kobiety, następnie po tej samej trasie mężczyźni.
Do drugiego przejazdu eliminacyjnego awansuje 26 kobiet i 28 mężczyzn.

g.10:00

Eliminacje slalomu giganta kobiet i mężczyzn strefy – Wschód - trasa po prawej stronie stoku patrząc od góry.
W pierwszej kolejności jadą kobiety, następnie po tej samej trasie mężczyźni.
Do drugiego przejazdu eliminacyjnego awansuje 34 kobiety i 32 mężczyzn.

FINAŁ SLALOMU GIGANTA KOBIET I MĘŻCZYZN
g.12:30

Oglądanie tras.

g.13:00

Finał slalomu giganta kobiet i mężczyzn.
Kobiety – trasa po prawej stronie stoku patrząc z dołu - odwrócona pierwsza „16”.
Mężczyźni – trasa po lewej stronie stoku patrząc z dołu - odwrócona pierwsza "16"
Klasyfikacja końcowa ustalana jest na podstawie przejazdu finałowego.

g.14:00

Dekoracja kwiatowa na stoku

g.17:00-19:00 Trening banked slalom

Sobota 29.02.2020 r.
ELIMINACJE BANKED SLALOMU KOBIET I MĘŻCZYZN – czerwona trasa
g.09:00

Oglądanie trasy.

g.10:00

Start zawodów – Kolejność startów zgodna z listą startową eliminacji slalomu giganta. Na przemian kobiety i
mężczyźni.

13:00
g.15:00

Przejazdy finałowe - 30 najlepszych kobiet i 30 najlepszych mężczyzn z pierwszego przejazdu. Kolejność startów w
finale wynika z miejsc zajętych w pierwszym przejeździe.
Klasyfikacja ustalana jest na podstawie czasu przejazdu finałowego.
Dekoracja kwiatowa na stoku.

PODSUMOWANIE I WRĘCZENIE NAGRÓD
g.20:00

Uroczyste zakończenie AMP 2019/2020 w Snowboardzie odbędzie się w Wiśle w amfiteatrze przy Rynku.

g.21:30

Impreza integracyjna z ogniskiem – DW Limba. Podczas dekoracji w amfiteatrze rozdane zostaną talony na
poczęstunek.

