Warszawa 16.02.2022 r.

OSIEMNASTKA AZS WINTER CUP
05.03.2022 r. – CZARNA GÓRA, GRAPA-SKI
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 1

1. Zawody o Puchar „18” AZS WINTER CUP odbędą się 05.03.2022 r. na stoku Litwinka (Czarna Góra, Grapa-Ski).
2. Prawo startu w zawodach mają:
a. osoby startujące w poprzednich edycjach AZS Winter Cup (SKI-WETERAN oraz SKI-WETERAN+) – max. 70 osób,
które są w stanie udokumentować start w co najmniej 1 edycji (nie licząc trwającej aktualnie)
b. osoby biorące w aktualnej edycji AZS Winter Cup (OPEN) – max. 30 osób, które są w stanie udokumentować start
w co najmniej 3 edycjach (nie licząc trwającej aktualnie).
W przypadku przekroczenia limitu 100 osób (lub przy przekroczeniu limitu dla danej kategorii) o przyjęciu zgłoszenia
na zawody decyduje w kolejności: 1. większa liczba sezonów, w której dana osoba brała udział, 2. kolejność zgłoszeń.
3. Zgłoszenia przyjmowane będą tylko do poniedziałku 28.02.2022 r. do godz. 18.00 przez formularz umieszczony na
stronie www.wintercup.pl
4. Program zawodów:
Piątek 04.03.2022 r.

19.30 – 20.45 Weryfikacja
21.00 – 21.30 Odprawa techniczna* (losowanie)

Sobota 05.03.2022 r.

8.30 – 8.55 Oglądanie trasy
9.00 – 11.00 Slalom gigant
12.00 – 14.00 Slalom

Godziny wieczorne – Karczma przy Harendzie Ceremonia wręczenia nagród
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu z przyczyn obiektywnych (ew. zmiany będą opublikowane w komunikacie nr 2
oraz ogłoszone podczas odprawy technicznej).

5.

Biuro Zawodów w Karczmie Regionalnej przy stoku Harenda w Zakopanem (wpłaty, weryfikacja, wydawanie
numerów startowych i karnetów) będzie czynne w piątek 04.03.2022 r. w godz. 19.30–21.30.

6.

Warunkiem udziału w zawodach jest wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do organizatora oświadczenia COVID-19
https://wintercup.pl/wp-content/uploads/2021/12/2122_wintercup_covid_oswiadczenie.pdf

7. Opłata za udział w zawodach wynosi 140 PLN od osoby – płatne gotówką w Biurze Zawodów do godz. 20.45
04.03.2022 r. (dotyczy osób zgłoszonych w terminie). Istnieje możliwość wpłaty przelewem (nr konta poniżej)
tytułem: udział w AZS Winter Cup / Imię i Nazwisko / Uczelnia. Wpłata przelewem musi dotrzeć na konto AZS
Warszawa do 02.03.2022 r.
8. Komunikat Organizacyjny nr 2 zostanie opublikowany w środę 2.03.2022 r.
9. Organizatorem AZS WINTER CUP jest:
Akademicki Związek Sportowy Warszawa, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa,
tel./fax. (022) 828 59 55, 827 28 63
www.wintercup.pl e-mail: wintercup@azs.pl
ALIOR BANK 12 2490 0005 0000 4530 8906 3811

