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Trener kadry polskich skoczków Łukasz Kruczek po konsultacji ze swoim sztabem podjął
decyzję o składzie reprezentacji Polski na czwartkowe zawody Pucharu Świata w skokach
narciarskich w Wiśle. O pucharowe punkty powalczy dwunastu zawodników z liderem
klasyfikacji generalnej Kamilem Stochem na czele.
W składzie obok medalistów mistrzostw świata seniorów i juniorów oraz zawodników odnotowujących w ostatnich
latach dobre wyniki w Pucharze Świata znalazł się także jeden debiutant w Pucharze Świata - Jakub Wolny. W
czwartkowy poranek 16 stycznia na starcie treningów i kwaliﬁkacji do konkursu indywidualnego Pucharu Świata w
Wiśle stanie 12 polskich skoczków narciarskich: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Jan Ziobro, Klemens Murańka,
Krzysztof Biegun, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Stefan Hula, Bartłomiej Kłusek, Krzysztof Miętus oraz Jakub
Wolny.
Udział w zawodach potwierdziło 15 ekip: Austria, Bułgaria, Kanada, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy,
Włochy, Kazachstan, Norwegia, Rosja, Słowenia, Stany Zjednoczone oraz oczywiście Polska.
Początek oﬁcjalnego treningu zaplanowano na godzinę 9:00, a kwaliﬁkacje rozpoczną się o godzinie 11:00. Na
kwaliﬁkacje obowiązują osobne bilety (w cenie 20 zł - miejsca siedzące, 10 zł - miejsca stojące), które będą do nabycia
w dniu zawodów przy wejściu na skocznię. Za darmo kwaliﬁkacje obejrzą dzieci uczęszczające do wiślańskich szkół
(za okazaniem legitymacji).
Bramy wejściowe skoczni im. Adama Małysza w Wiśle Malince zostaną ponownie otwarte o godzinie 14:00 i przez
następne trzy godziny - do 17:00 - na obiekt wpuszczani będą kibice posiadający bilety na konkurs indywidualny
Pucharu Świata. Zawody rozgrywane o 17:30 na żywo obejrzy około 8 tysięcy fanów skoków narciarskich plus osoby
akredytowane. Na trzy dni przed zawodami wykupione zostały prawie wszystkie wejściówki. Dziś do sprzedaży
trafiło ostatnie 500 sztuk, które będą do nabycia na portalu Kupbilet.pl oraz w sklepie "Wiślaczek" w centrum Wisły.
Skocznia w Wiśle Malince jest już prawie gotowa na powitanie najlepszych na świecie skoczków narciarskich. Przez
całą noc intensywnie pracowały armatki produkujące śnieg, a zeskok obiektu wyrównywał ratrak. Prognozy pogody
zapowiadają, że czeka nas kolejna mroźna noc. Wszystko wskazuje na to, że w czwartek 16 stycznia będziemy
świadkami prawdziwego święta skoków narciarskich!
Na oﬁcjalnej stronie Pucharu Świata w Wiśle www.wisla-malinka.com można znaleźć wszystkie informacje dotyczące
m.in. programu zawodów, biletów, parkingów wokół skoczni, specjalnego pociągu z Gliwic do Wisły, a także
transportu kibiców na terenie Wisły. Za pomocą kamery internetowej można również śledzić przebieg przygotowań
do Pucharu Świata.
Sponsorami Pucharu Świata Wisła 2014 są: Grupa LOTOS, 4F, Hotel Gołębiewski, Manner AG i Miasto Wisła. Patronat
medialny nad imprezą objęło Radio Zet.
Program Pucharu Świata w Wiśle:
09:00 - oficjalny trening - dwie serie
11:00 - kwalifikacje
16:00 - seria próbna
17:30 - I seria - konkurs indywidualny (HS-134)

