
 

 

NARCIARSTWO ALPEJSKIE- KOMUNIKAT NR 1 

 

1. Termin zawodów:  19.02.2021 (piątek) 

2. Miejsce zawodów:  Stacja Narciarska Palenica w Szczawnicy 

3. DLM w narciarstwie alpejskim zostanie rozegrana w ramach V eliminacji AZS Winter Cup 

4. Zgłoszenia:   Zgłoszenia przyjmowane będą do wtorku 16.02.2021 na adres mailowy 

liga@azs.wroclaw.pl. Jednoczes nie do wtorku 16.02.2021 do godziny 17:00 nalez y wypełnic  formularz 

zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.wintercup.pl.  

5. Program zawodów:  

Czwartek 18.02.2021  19:30- 20:45  Weryfikacja 

    21:00- 21:30  Odprawa techniczna* (losowanie) 

        *tylko dla kierowniko w ekip 

Piątek 19.02.2021  8:30- 8:55  Oglądanie trasy 

    9:00- 11:00  Slalom gigant 

    12:00- 14:00  Slalom 

           Ok. 30 min po zakon czeniu zawodo w Ceremonia wręczenia nagro d 

6. Biuro zawodo w będzie zlokalizowane w sali konferencyjnej hotelu Nawigator (ul. Zdrojowa 28, 

Szczawnica)  

7. Weryfikacja:    

Podczas weryfikacji kierownik ekipy musi przedłoz yc  następujące dokumenty: 

 Druz ynowe zgłoszenie ze strony https://azs.wroclaw.pl/liga/narciarstwo-alpejskie/ podpisane 

przez zawodniko w 

 Os wiadczenie COVID- dostępne na https://wintercup.pl/wp-

content/uploads/2020/12/2021_wintercup_covid_oswiadczenie.pdf 

 Kaz dy ze zgłoszonych zawodniko w obowiązkowo musi posiadac  legitymację AZS lub ISIC- AZS 

w systemie https://azs.sorga.pl/ 

8. Opłata za udział w zawodach wynosi 130 PLN od osoby- płatne doto wką w biurze do godz. 20:45 w dniu 

18 lutego 2021 r. (dotyczy oso b zgłoszonych w terminie).  

DOŚ AZS Wrocław opłaca start 4 osób z każdego Klubu Uczelnianego AZS. W przypadku startu 

większej liczby zawodników decyzja za kogo wpłacana jest kwota startowa należy do Klubu 

Uczelnianego AZS. 

9. DOS  AZS Wrocław dopuszcza moz liwos c  zorganizowania transportu do Szczawnicy, wyjazd z Wrocławia 

w czwartek 18.02.2021 około 13:00. Deklarację  skorzystania z transportu należy przesyłać na 

adres liga@azs.wroclaw.pl do piątku 12 lutego do godz. 12:00.  Transport zorganizowany zostanie 

tylko w przy odpowiedniej liczbie chętnych. 

10.  Komunikat organizacyjny nr 2 zostanie opublikowany w s rodę 17.02.2021 r. 
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11. W przypadku wpłaty opłaty za udział w zawodach (za zgłoszenie powyz ej 4 zawodniko w/zawodniczek) 

istnieje moz liwos c  wpłaty przelewem (nr konta poniz ej) tytułem: udział w AZS Winter CUP/ Imię i 

Nazwisko / Uczelnia. Szczego łowa informacja o zasadach wystawiania faktur przez AZS Warszawa: 

https://wintercup.pl/wp-content/uploads/2020/12/2021_wintercup_faktury.pdf 

12. Dane do dokonania opłaty wpisowej:  

Akademicki Związek Sportowy Warszawa, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa,  

tel./fax. (022) 827 28 63  

ALIOR BANK 12 2490 0005 0000 4530 8906 3811 
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