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Wisła - otwierają skocznie!
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Wiele wydarzeń sportowych na najbliższe dni zapowiedziano w Wiśle. To przede wszystkim
Fis Grand Prix w skokach narciarskich, ale i otwarcie skoczni czy pierwsze zawody
młodzieży w skokach. Jednym słowem - będzie się działo!

O przygotowaniach do Fis Grand Prix w skokach narciarskich już dzisiaj pisaliśmy: Nowa trybuna czeka na skoczni

Jeszcze trochę biletów zostało, zachęcamy do kibicowania na żywo naszej kadrze – mówi Ewa Zarychta z
referatu promocji Wisły.
W piątkowy i sobotni wieczór obserwować będziemy zmagania zawodników na skoczni w Wiśle Malince. Nim
jednak zawodnicy usiądą na belce, czeka nas kilka innych atrakcji związanych ze skokami.
Stałym punktem w programie wiślańskich zawodów jest otwarty trening. To forma integracji skoczków z kibicami,
którą zawodnicy polubili. Tym razem trener Łukasz Kruczek i jego podopieczni spotkają się z fanami skoków
narciarskich w czwartek, 30 lipca. Tradycyjnie trening otwarty odbędzie się w Sali gimnastycznej im. Wiślańskich
Olimpijczyków w centrum Wisły (pl. Hoffa 5). Początek zaplanowano na godz. 11:00. Od godz. 10:00 przed halą
wydawane będę bezpłatne wejściówki, upoważniające do zajęcia miejsca na trybunach hali. Po zakończeniu
treningu kibice będą mieli możliwość porozmawiania ze swoimi sportowymi idolami, zdobycia autografów oraz
wykonania wspólnych zdjęć na placu przed halą sportową. O świetną atmosferę i dobrą zabawę kibiców i Kadry
skoczków zadba znany i lubiany komentator radiowy – Tomasz Zimoch, który na żywo będzie komentował trening
otwarty.
Program treningu:
10:00 – rozdawanie bezpłatnych wejściówek
11:00 – początek spotkania
W czwartek po południu, o godzinie 16.00 na skoczni w Malince zaplanowano - treningi i kwalifikacje. Wieczorem
natomiast na placu Hoffa nastąpi uroczyste wręczenie numerów startowych zawodnikom. A przypomnijmy,
rywalizować będą skoczkowie z 16 krajów. Zapraszamy o godzinie 19.30. To uroczystość, która jest bardzo
barwna, cenimy sobie to wydarzenie. To pierwszy taki kontakt z zawodnikami. Można przyjść i z bliska ich
zobaczyć. Oprócz tego będzie m.in. również koncert Katarzyny Zaręby. - dodaje Ewa Zarychta.
W piątek w centrum Wisły nastąpi uroczyste otwarcie kompleksu skoczni. Równolegle na obiekcie rozegrany
zostanie I Międzynarodowy Puchar Beskidów dzieci i młodzieży w skokach narciarskich na igelicie. W tym
wydarzeniu udział wezmą m.in. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego – Apoloniusz Tajner, Burmistrz Miasta Wisła
– Tomasz Bujok oraz Dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich – Walter Hofer.
I Międzynarodowy Puchar Beskidów dzieci i młodzieży w skokach narciarskich na igelicie rozegrany zostanie w
siedmiu kategoriach wiekowych, a konkursy odbywać się będą na trzech nowopowstałych skoczniach: HS 10, HS 20
i HS 40.
Program zawodów:
31.07.2015, piątek
8:00-9:00 – skoki treningowe
10:00 – rozpoczęcie konkursu skoków – bez serii próbnej

po zakończeniu zawodów na Placu B. Hoffa w centrum Wisły ceremonia nagradzania zwycięzców
Piątkowy wieczór to już pierwszy konkurs skoków w ramach Fis Grand Prix. W piątek o 20.15 rozpocznie się
konkurs drużynowy. W sobotę o tej samej porze rozegrany zostanie konkurs indywidualny.
Jak zwykle skocznia w Malince będzie oblegana przez kibiców. Organizatorzy zawodów zachęcają, by pozostawić
samochody w centrum miasta i skorzystać z przygotowanych autokarów, które będą dowoziły kibiców na skocznię.
Postój ich zlokalizowany będzie przy ul. 1 Maja przy cukierni 'Delicje'. Autobusy dojadą praktycznie aż pod
samą skocznię, dlatego zachęcamy aby skorzystać z tej formy dotarcia na zawody. – informuje Ewa Zarychta.
Program FIS Grand Prix Wisła 2015 (30.07. - 01.08.2015):
30.07.2015 - treningi i kwalifikacje – godz. 16:00
31.07.2015 - konkurs drużynowy – godz. 20:15
01.08.2015 - konkurs indywidualny – godz. 20:15
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