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Puchar Samotni, czyli slalom polodowcowy

Turystyka

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Urazy stawu kolanowego Kolano jest
największym stawem człowieka, łączy
długie...

9 najciekawszych czarnych tras Nie
wybaczają błędów, po ich przejechaniu jeśli...
Informacje i zalecenia dla
zmotoryzowanych podróŜujących za
granicę NajwaŜniejsze praktyczne informacje
dla jadących do...

Lodowce - Austria, Szwajcaria, Francja,
Włochy W ciągu jednego dnia moŜemy
zakosztować i zimy, i lata

Szaleństwa na lodowcu Narty po sezonie?
Tylko na wiecznie pokrytych śniegiem...

Ośrodek narciarski w Szczyrku
sprzedany za 13,7 mln zł Spółka załoŜona
przez właścicieli gruntów pod wyciągami...

Przygotowania akumulatora do zimy Bez
Przygotowania
sprawnego akumulatora zimą nie ruszymy
akumulatora
do zimy autem w...

fot. Paweł Szalla

JuŜ po raz 30. w ślebie Slalomowym w Kotle Małego Stawu w Karkonoszach odbędzie się Puchar
Samotni, czyli slalom narciarsko-snowboardowy. Tegoroczna impreza juŜ w sobotę 2 kwietnia.
r e k la m a

Ośrodki narciarskie w Polsce
Szczyrk - Centralny Ośrodek Sportu
Szklarska Poręba
Świeradów
Czarna Góra
Bukowina Tatrzańska

poleca:
Wszystko w kwiaty!
Moda na fitness
Najciekawsze perfumy kwietnia

Celem zawodów jest popularyzacja narciarstwa i uczczenie pamięci Waldemara Siemaszki - wieloletniego
OFERTY
Na skróty:
gospodarza schroniska, organizatora zawodów o Puchar Samotni. Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki
Przy zakupie namiotu powyŜej 399zł
Gazeta.pl
zrzeszeni i niezrzeszeni w wieku 12 lat i starsi.
sprawdź
Wiadomości
Puchar Samotni to jedyne zawody w Polsce (wg naszych informacji) rozgrywane w Ŝlebie polodowcowym - nie na

Sport.pl

Silnie wyszczuplająca czekolada

trasie zjazdowej - bardzo widowiskowe, na pierwszy rzut oka ekstremalnie trudne - chociaŜ w rzeczywistości slalom

Biznes

CENA: 57.9 zł sprawdź

jest ustawiony tak, Ŝeby mogli w nim uczestniczyć zawodnicy o skrajnie róŜnych umiejętnościach.

Wyborcza.pl

Praca
Zawody są przeprowadzane w środowisku naturalnym przy zachowaniu pełnej dbałości o ochronę przyrody Polecamy:
wszelkie ślady po imprezie są bardzo starannie usuwane. MoŜna poruszać się tylko trasami oznaczonymi przez
Zczuba.pl
StraŜników Karkonoskiego Parku Narodowego i pod ich nadzorem.

Maseczka na biust
CENA: 34.95 zł sprawdź

Zczuba.TV

Bayer Bay-o-Pet płukanka do uszu
kotów i psów - 2 x 25

Regulamin - bez podziału na kategorie wiekowe, wymagań co do przynaleŜności klubowej, społecznej itp. -

Ciacha.net

CENA: 32.0 zł sprawdź

premiujący ilość startów w zawodach dodatkowymi punktami.

Rowery

Spokey Rolki DARKSIDE

Najcenniejszą nagrodą jest Puchar Samotni. śeby go zdobyć nie wystarczy raz najszybciej zjechać. Przechodzi on na
własność zawodnika po trzykrotnym kolejnym lub w sumie pięciokrotnym triumfie w tych zawodach.

Ekstraklasa
TV
Wideo

CENA: 162.0 zł sprawdź

Blizzard Cruiser
CENA: 159.0 zł sprawdź

Sport.pl

Program imprezy:

+dodaj swoją reklamę

Encyklopedia
Sobota 2.04

sportu

9.00 -10.00 - wydawanie numerów startowych
9.15 - odprawa sędziowska w biurze zawodów
10.00 - otwarcie zawodów
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12.00 - start slalomu giganta
- snowboard kobiety

StaŜe u nas

- narty kobiety

Wszystkie artykuły

- snowboard męŜczyźni

Oficjalna strona zawodów
Dołącz do nas na Facebooku
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