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Wisła - sportowy weekend, sportowe
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Jeden dzień pozostał do rozpoczęcia rywalizacji w zawodach FIS Grand Prix na skoczni im.
Adama Małysza w Wiśle-Malince. W dniach 21-23 lipca na wiślańskim obiekcie najpierw
rozegrane zostaną kwalifikacje, kolejnego dnia odbędzie się konkurs drużynowy, natomiast
w sobotę skoczkowie rywalizować będą w zawodach indywidualnych. W poniedziałek
obiekt przed zbliżającymi się konkursami testowali zawodnicy z Kadry Narodowej w
kombinacji norweskiej.

Na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle Malince trwają prace kosmetyczne i ostatnie szlify przed zbliżającymi się
zawodami. Na terenie skoczni są już ustawione kontenery i pomieszczenia techniczne dla ekip. Natomiast w
poniedziałek rozpoczęto budowę namiotu prasowego dla przedstawicieli mediów.
W poniedziałek przed południem skocznię w Wiśle-Malince testowali podopieczni Mateusza Wantuloka z Kadry
Narodowej w kombinacji norweskiej. Jak podkreśla Szczepan Kupczak - obiekt jest już gotowy do rozegrania
zawodów międzynarodowych. - Obiekt jest bardzo dobrze przygotowany i fajnie się na nim skakało. Nie
widzę żadnych uwag, nie ma się do czego doczepić, po prostu wszystko jest dobrze zrobione - ocenia
przygotowanie obiektu Kupczak. - W poniedziałek pierwszy raz w sezonie przygotowawczym skakaliśmy na
dużej skoczni i mogę ocenić, że na razie całkiem nieźle to wygląda - dodaje reprezentant Polski.
Z dyspozycji swoich podopiecznych w miarę zadowolony był Jan Szturc. - Przed nami kolejne zgrupowanie, tym
razem udamy się do Klingenthal, gdzie będziemy skakali na dużym obiekcie. Dlatego przedwczoraj
zdecydowaliśmy się na treningi na skoczni im. Adama Małysza, aby zawodnicy troszeczkę zapoznali się z
prędkością, ponieważ były to dla nich pierwsze tego lata skoki na dużym obiekcie - informuje pierwszy
trener Adama Małysza. - Adam Cieślar pierwsze skoki miał w miarę dobre, u Szczepana Kupczaka dopiero te
ostatnie próby były poprawne, natomiast Paweł Słowiok boryka się jeszcze z pozycją dojazdową, dlatego
mamy nad czym pracować - podsumowuje asystent Mateusza Wantuloka.
Program zawodów FIS Grand Prix Wisła 2016:
Czwartek, 21.07.2016
16:00 – trening oficjalny – 2 serie
18:00 – kwalifikacje
19:00 – ceremonia wręczenia numerów startowych – Plac Hoffa, Wisła
Piątek, 22.07.2016
12:40 – otwarcie bram dla kibiców
13:40 – seria próbna
14:50 – pierwsza seria konkursu drużynowego
16:00 – finałowa seria konkursu drużynowego
ceremonia wręczenia nagród
Sobota, 23.07.2016
12:40 – otwarcie bram dla kibiców
13:40 – seria próbna
14:50 – pierwsza seria konkursu indywidualnego
16:00 – finałowa seria konkursu indywidualnego

ceremonia wręczenia nagród
Bilety na zawody FIS Grand Prix Wisła 2016 można nabywać za pomocą platformy internetowej Kupbilet.pl oraz w
sklepie Wiślaczek w centrum Wisły - obok budynku poczty (tel. kontaktowy: 502 205 443), a w dniu zawodów w
specjalnym punkcie pod skocznią.
Kibice, którzy wybierają się do Wisły na zawody FIS Grand Prix, mogą liczyć na ułatwienia w dotarciu na skocznię i w
powrocie do centrum. Uruchomiona zostanie dodatkowa komunikacja. W dniach 22-23.07.2016r. komunikacja
regularna na liniach do Wisły Czarne i Wisły Malinka prowadzona będzie zgodnie z rozkładem jazdy podanym na
tablicach przystankowych. Dodatkowo uruchomione zostaną dodatkowe kursy ułatwiające kibicom dojazd na
zawody i powrót:
- miejsce odjazdu na skocznię do Nowej Osady skrzyżowanie: przystanek przy cukierni i aptece koło Placu Hoffa
oraz przystanek ul. Olimpijska,
- miejsce odjazdu ze skoczni do Wisły - ul. Kolejowa, skrzyżowanie Nowa Osada, przystanek na drodze z Czarnego.
Przewóz kibiców w ramach dodatkowej komunikacji odbywać się będzie na podstawie wykupionego w autobusie
biletu. Cena biletu w obie strony wynosi 7 zł. Istnieje możliwość zakupu jednorazowego przejazdu w cenie 4 złote,
wyłącznie w kierunku powrotnym ze skoczni.
Autobusy będą odjeżdżać na skocznię co 20 minut lub częściej, w zależności od potrzeb, w godzinach 12:30 – 14:30.
W kierunku powrotnym autobusy wyruszą do Wisły nie później niż 30 minut od zakończenia zawodów.
Warto wybrać się również na ceremonię wręczenia numerów startowych. To w czwartek 21 lipca. Początek imprezy
o godzinie 19.00 na Placu Hoffa. W programie m.in koncert kapeli - Zespołu Regionalnego Wisła z Wisły i koncert
Zespołu Akord.
Przed nami pełen emocji sportowy weekend. Wisła zachęca nie tylko do kibicowania, ale również do aktywnego
wypoczynku. Miasto zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych, prowadzonych przez
profesjonalnych instruktorów. Co przygotowano na te wakacje?
Zajęcia fitness -- nauka jazdy na rolkach, marsze nordic walking, siłownia „pod chmurką”, ścianki wspinaczkowe,
skate–park, fitness na trawie. Spotkania chętnych do wzięcia udziału w zajęciach odbywają się w Ośrodku
Sportowym Jonidło. Zajęcia jednak prowadzone są nie tylko tam, ale również na terenach rekreacyjnych w centrum
miasta jak i na trasach rolkowych wzdłuż rzeki Wisły. Terminy spotkań to 23, 30 lipca oraz 06, 13 sierpień w godz.
10.00-11.00. Szczegółowe informacje pod nr tel. 601 340 881.
Dużą popularnością cieszą się w Wiśle zajęcia z tenisa. Tegoroczne Tenisowe „Lato 2016” odbywają się we wtorki.
Zajęcia prowadzone są w trzech miejscach
Wisła Centrum w godz. 9:00 – 11:00 (korty tenisowe w centrum). Wisła Głębce w godz. 14:00 – 16:00 (boisko przy SP
4) Wisła Malinka w godz. 17:00 – 19:00 (boisko przy SP 3) Szczegółowe informacje pod nr tel. 605 932 622
Red.

