lp.

sport

1.

bieg na
orientację/orienteering

dyscyplina

kategoria

data

sprint/sprint

kobiety/women, mężczyźni/men

25.07

11.00-13.00

13.15-14.00 (2xMC, OC)

średni dystans/ middle-distance

kobiety/women, mężczyźni/men

26.07

09.30-13.30

14.00-14.30 (2xMC)

drużynowa mieszana/mixed teams

27.07

10.00-11.30

10.00-11.30 (MC,CC)

sprinterska sztafeta drużynowa/sprint team
relay

2.

kręgle/bowling

godziny ceremonii (ceremonie
medalowe - MC, ceremonie
otwarcia - OC, ceremonie
zamknięcia - CC)

godziny
zawodów

10-pionowe/ ten-pin

ceremonia otwarcia - opening ceremony
indywidualne - kobiety/ ten-pin singles women
indywidualne -mężyczyźni/ ten-pin singles men
doublety - kobiety/ ten-pin doubles women
doublety - męczyźni/ ten-pin doubles men
ceremonia otwarcia - opening ceremony
bule lyońskie - precyzyjne - kobiety/boule lyonnaise precision
shooting single women
petanka - precyzyjne -mężczyźni/petanque precision shooting
single men

21.07

09.00-19.00

22.07
23.07
24.07
22.07

09.00-19.00
09.00-18.30
09.00-18.30
09.00-18.30

15.30-16.00 (OC)
19.00-19.30 (MC)
19.00-19.30 (MC)
18.30-19.00 (MC)
18.30-19.15 (MC, CC)
18.30-19.00 (OC)

23.07

09.00-18.00

18.30-19.00 (7xMC)

tabliczki z nazwą
tace do wnoszenia
państwa i flagą na
maskotek i medali kosze do wnoszenia
zasoby rzeczowe - odzież i
drzewcu (tylko do
podczas
maskotek podczas
obuwie dla hostess/
ceremonii
ceremonii
ceremonii medalowych
hostów
otwarcia - ilość
medalowych
szacunkowa)

miejsce ceremonii

Plac Nowy Targ
30

4

-

x

Park Wodny Trzebnica-Zdrój
Hala Stulecia - Pergola

30

2

-

x

Sky Tower (SkyBowling)

30

2

-

x

Hala Stulecia - Pergola

6

2

2

x

Stadion "Oławka"

6

2

2

x

AWF - Kompleks P5

bule lyońskie - progresywne strzelanie - single - kobiety/boule
lyonnaise progressive shooting single women
bule lyońskie - progresywne strzelanie-single-meżczyźni/boule
lyonnaise progressive shooting single men

3.

bule/boules

petanka/petanque, raffa/raffa, bule
lyońskie/lyonnaise

raffa - doublety - kobiety/ raffa doubles women
petanka - precyzyjne kobiety/petanque precision shooting
single women
raffa - doublety - mężczyźni/ raffa doubles men
raffa - indywidualne kobiet/ raffa single women
petanka - doublety - kobiety/ petanque classic doubles women
petanka - doublety - męczyźni/ petanque classic doubles men
raffa - indywidualne mężczyzn/ raffa single men
bule lyońskie - precyzyjne - single - kobiety/boule lyonnaise
precision shooting- single women

24.07

09.00-18.00

18.30-19.00 (6xMC)

22.07
25.07
21.07
23.07

10.00-22.00
15.00-20.00
09.00-20.40
09.00-20.20

18.00-18.30 (OC)
20.00-22.30 (MC, CC)
8.00-8.30 (OC)
20.20-21.00 (MC, CC)

22.07

13.00-22.00

12.00-12.30 (OC)

4

4

4

x

Stadion Olimpijski

24.07

13.00-22.00

28.07

09.00-20.25

30

2

-

x

Centrum Sportowe GEM

9

2

2

x

Hala Orbita

30

2

-

x

Centrum Sportowe GEM

30

2

-

x

Hala Orbita

8

2

2

x

Centrum Sportowe WKK

6

2

2

x

Stadion "Oławka"

bule lyońskie - precyzyjne - single - mężczyźni/boule lyonnaise
precision shooting single men
4.

fistball

outdoor

-

5.

latające dyski/flying disc

ultimate

-

6.

futbol amerykański/
american football

-

drużyna/team

7.

8.

9.

10.

ju-jitsu

kajaki/canoe

karate

kickboxing

duo, fighting, ne-waza

kajaki polo/polo

kumite, kata

K-1 rules

11.

korfball

-

12.

lacrosse

lacrosse

polowe/field
13.

łucznictwo/archery

torowe/target

14.

muaythai

-

narciarstwo wodne/ waterski classic
15.

sporty wodne/waterski and
wakeboard

wakeboard

ceremonia otwarcia/opening ceremony
ne-waza 69 kg mężczyźni/men
ne-waza 94 kg+ mężczyźni/men
duo duo mieszane/mixed
ne-waza 62 kg mężczyźni/men
walka 55 kg kobiety/fighting 55 kg kobiety
walka 62 kg mężczyźni/fighting 62 kg men
ne-waza 55 kg kobiety/ne-waza 55 kg women
ne-waza 77 kg mężczyźni/ne-waza 77 kg men
walka 62 kg kobiety/fighting 62 kg women
ne-waza 85 kg mężczyźni/men
walka 70 kg kobiety/fighting 70 kg women
ne-waza 94 kg mężczyźni/men
walka 94 kg mężczyźni/fighting 94 kg men
walka 94 kg+ mężczyźni/fighting 94 kg+ men
walka 85 kg mężczyźni/fighting 85 kg men
duo duo mężczyźni/men
walka 69 kg mężczyźni/fighting 69 kg men
duo duo kobiety/duo duo women
walka 94 kg mężczyźni/fighting 94 kg men
walka 77 kg mężczyźni/fighting 77 kg men
ne-waza open mężczyźni/men
ne-waza open kobiety/women
ceremonia otwarcia - opening ceremony
drużyny męskie/team men
drużyny żeńskie/team women
ceremonia otwarcia - opening ceremony
kumite 50 kg - kobiety/women
kumite 55 kg - kobiety/women
kumite 60 kg - mężczyźni/men
kumite 61 kg - kobiety/women
kumite 67 kg - mężczyźni/men
kumite 75 kg - mężczyźni/men
kata indywidualna mężczyźni/ individual men
kata indywidualna kobiety/ individual women
kumite 68 kg kobiety/women
kumite 68 kg + kobiety/women
kumite 84 kg mężczyźni/men
kumite 84 kg + mężczyźni/men
ceremonia otwarcia/opening ceremony
52 kg - kobiety/women
63,5 kg - mężczyźni/men
67 kg - mężczyźni/men
56 kg - kobiety/women
71 kg - mężczyźni/men
75 kg - mężczyźni/men
60 kg - kobiety/women
81 kg - mężczyźni/men
86 kg - mężczyźni/men
65 kg - kobiety/women
91 kg - mężczyźni/men
91 kg + - mężczyźni/men
ceremonia otwarcia/opening ceremony
mieszane drużyny/ mixed teams
drużynowy kobiety/team women
ceremonia otwarcia/opening ceremony
łuk klasyczny kobiety/recurve women
łuk klasyczny mężczyźni/recurve men
łuk goły mężczyźni/barebow men
łuk goły kobiety/barebow women
łuk bloczkowy drużyny mieszane/compound team mixed
łuk bloczkowy kobiety/compound women
łuk bloczkowy mężczyźni/compound men
ceremonia otwarcia/opening ceremony
51 kg kobiety/women
54 kg kobiety/women
60 kg kobiety/women
54 kg mężczyźni/men
57 kg mężczyźni/men
63,5 kg mężczyźni/men
67 kg mężczyźni/men
71 kg mężczyźni/men
75 kg mężczyźni/men
81 kg mężczyźni/men
91 kg mężczyźni/men
ceremonia otwarcia-opening ceremony
slalom kobiety/women
slalom mężczyźni/men
ewolucje kobiety/trick women
ewolucje mężczyźni/trick men
skok kobiety/jump women
skok mężczyźni/jump men
freestyle - kobiety/women
freestyle - mężczyźnimen

29.07

09.00-18.25

28.07

09.00-19.00

19.00-22.30 (MC, CC)
08.30-08.45 (OC)
16.00-16.30 (MC)
18.10-18.15 (MC)
18.25-18.30 (MC)
18.40-18.45 (MC)
18.55-19.00 (MC)
19.00-19.10 (MC)
19.25-19.30 (MC)
19.40-19.45 (MC)
19.55-20.00 (MC)
20.10-20.15 (MC)
20.25-20.30 (MC)
20.30-20.35 (MC)
20.35-20.40 (MC)
16.30-16.35 (MC)
16.45-16.50 (MC)
17.00-17.05 (MC)
17.15-17.20 (MC)
17.30-17.35 (MC)
17.45-17.50 (MC)
18.00-18.05 (MC)
18.15-18.20 (MC)
18.20-19.00 (MC, CC)
08.00-08.30 (OC)

30.07

09.00-19.00

18.00-19.00 (MC, CC)

9

09.00-09.30 (OC)

25.07

10.00-19.15

15.30-19.15 (6xMC)

26.07

10.00-19.00

15.30-19.15 (6xMC, CC)

26.07

10.00-20.00

27.07

11.00-22.15

16.00-17.00 (OC)
17.45-18.00 (MC)
18.00-18.15 (MC)
18.15-18.30 (MC)
19.15-19.30 (MC)
19.30-19.45 (MC)
19.45-20.00 (MC)
20.45-21.00 (MC)
21.00-21.15 (MC)
21.15-21.30 (MC)
22.15-22.45 (3xMC, CC)

21.07

14.30-21.20

13.30-14.00 (OC)

25.07
27.07
30.07
23.07

08.30-16.00
10.00-18.00
09.00-16.00
09.00-15.30

25.07

09.00-16.00

28.07

09.00-16.00

30.07

10.00-15.20

28.07

15.00-22.00

16.00-16.20 (MC, CC)
09.00-09.30 (OC)
14.00-16.00 (MC, CC)
8.00-8.30 (OC)
16.05-16.15 (MC)
16.15-16.25 (MC)
16.05-16.15 (MC)
16.15-16.25 (MC)
11.25-11.35 (MC)
15.20-15.30 (MC)
15.30-15.40 (MC,CC)
14.30-15.00 (OC)

AWF-Witelona

Park Szczytnicki
30

2

-

x

Hala Stulecia-Pergola

12.25-12.40 (2xMC)
13.10-13.25 (2xMC)

30.07

11.30-16.00

13.55-14.10 (2xMC)

30

2

-

x

Hala Orbita

30

2

-

x

Marina Osobowice 1

14.40-14.55 (2xMC)
15.10-15.25 (2xMC)

25.07

09.00-18.30

15.40-15.55 (MC,CC)
08.00-08.30 (OC)

26.07

09.00-18.15

18.30-19.00 (4xMC)

27.07

09.00-14.45

15.00-15.40 (4xMC,CC)

15.

sporty wodne/waterski and
wakeboard

30

2

-

x

Marina Osobowice 1

13

2

2

x

AWF-Kompleks P5

60

4

-

x

Hala Orbita

18

2

2

x

wakeboard
dzień rezerwowy/reserve day
ceremonia otwarcia/opening ceremony
16.

piłka ręczna /handball

piłka ręczna plażowa/beach handball

drużyna żeńska/team women
drużyna męska/team men
ceremonia otwarcia pływanie w płetwach/opening ceremony
finswimming
dystans 50 m na bezdechu kobiety/ apnoe 50 m women
(pływanie w płetwach/finswimming)
dystans 50 m kobiety bi fins/ 50 m women bi fins (pływanie w
płetwach/finswimming)
dystans 100 m powierzchniowe mężczyźni/surface 100 m men
(pływanie w płetwach/finswiimg)
dystans 200 m powierzchniowe kobiety /surface 200 m women
(pływanie w płetwach/finswimming)
dystans 100 m mężczyźni bi fins/ 100 m men bi fins
dystans 400 m powierzchniowe mężczyźni/surface 400 m men
(pływanie w płetwach/finswimming)
sztafeta powierzchniowa 4x100 m kobiety/surface relay 4x100
m women (pływanie w płetwach/finswimming)
ceremonia otwarcia ratownictwo wodne/opening ceremony life
saving
200 m pływanie z przeszkodami kobiety/pool 200 m obstacle
swim women (ratownictwo wodne/life saving)

28.07
26.07

09.30-20.40

4xMC,CC
18.00-18.50 (OC)

29.07

10.00-19.45

20.15-21.00 (2xMC, CC)
16.00-16.30 (OC)
17.08-17.13 (MC)
17.18-17.23 (MC)

17.00-18.05

17.29-17.34 (MC)
17.39-17.44 (MC)
17.52-17.57 (MC)
18.05-18.10 (MC)
18.10-18.15 (MC)

11.00-19.55
10.00-10.30 (OC)
19.40-19.45 (MC)

21.07

200 m pływanie z przeszkodami mężczyźni/life saving pool 200
m obstacle swim men (ratownictwo wodne/life saving)

19.45-19.50 (MC)

sztafeta 4x50 m z przeszkodami mężczyźni/pool team 4x50 m
obstacle realy men (ratownictwo wodne/ life saving)

20.05-20.10 (MC)

sztafeta 4x50 m z przeszkodami kobiety/life saving pool team
4x50 m obstacle realy women (ratownictwo wodne/life saving)
100 m holowanie manekina w płetwach kobiety/pool 100
manikin carry with fins women (ratownictwo wodne/life saving)

a. pływanie w
płetwach/underwater sports,
17/18
b. life saving/ratownictwo
wodne

a) pływanie w płetwach/finswimming, b)
sportowe/pool

100 m holowanie manekina w płetwach mężczyźni/pool 100 m
manikin carry with fins men (ratownictwo wodne/life saving)
200 m super ratownik kobiety/pool 200 m super lifesaver
women (ratwonictwo wodne/life saving)
200 m super ratownik mężczyźni/life saving pool 200 m super
lifesaver men (ratownictwo wodne/life saving)
50 m ratowanie manekina kobiety/pool 50 m manikin carry
women (ratownictwo wodne/life saving)
50 m ratowanie manekina mężczyźni/pool 50 m manikin carry
men (ratwonictwo wodne/life saving)

20.20-20.25 (MC)

20.25-20.30 (MC)
20.40-20.45 (MC)
20.45-20.50 (MC)
22.07
17.40-17.45 (MC)
17.45-17.50 (MC)

sztafeta 4x25 m holowanie manekina kobiety/pool team 4x25
m manikin relay women (ratwonictwo wodne/life saving)

18.00-18.05 (MC)

sztafeta 4x25 m holowanie manekina mężczyźni/pool team
4x25 m manikin relay men (ratwonictwo wodne/life saving)

18.05-18.10 (MC)
9.00-18.25

100 m holowanie manekina w płetwach kobiety/pool 100 m
manikin tow with fins women (ratownictwo wodne/life saving)

18.30-18.35 (MC)

100 m holowanie manekina w płetwach mężczyźni/pool 100 m
manikin tow with fins men (ratowncitwo wodne/life saving)

18.35-18.40 (MC)

sztafeta 4x50 m ratwonicza zmienna kobiety/pool team 4x50 m
medley relay women (ratownictwo wodne/life saving)

18.40-18.45 (MC)

sztafeta 4x50 m ratownicza zmienna mężczyźni/pool team 4x50
m medley relay men (ratownictwo wodne/life saving)
dystans 50 m na bezdechu mężczyźni/apnoe 50 m men
(pływanie w płetwach/finswimming)
dystans 50 m mężczyźni bi fins/bi fins 50 m men (pływanie w
płetwach/finswimming)

18.45-19.00 (MC, CC)
19.38-19.44 (MC)
19.48-19.53 (MC)

dystans 100 m kobiety powierzchniowe/surface 100 m women
dystans 200 m mężczyźni powierzchniowe/surface 200 m men
(pływanie w płetwach/finswimming)
dystans 100 m kobiety bi fins/bi fins 100 m women (pływanie w
płetwach/finswimming)

19.59-20.04 (MC)
19.30-20.35

20.22-20.27 (MC)

dystans 400 m kobiety powierzchniowe/surface 400 m women
sztafeta powierzchniowa 4x100 m mężczyźni/surface relay
4x100 m men (pływanie w płetwach/finswimming)

20.35-20.40 (MC)
20.40-21.00 (MC,CC)

ceremonia otwarcia/opening ceremony

19.

przeciąganie liny/tug of war

a) w hali/indoor, b) na wolnym
powietrzu/outdoor

w hali 540 kg kobiety/indoor 540 kg women

09.45-10.00 (OC)
29.07

10.15-17.30

na wolnym powietrzu 700 kg mężczyźni/outdoor 700 kg men

20.

sporty bilardowe/billard
sports

pool 9-bilardowy/ pool 9-ball
karambol/carom
snooker

na wolnym powietrzu 640 kg mężczyźni/outdoor 640 kg men
ceremonia otwarcia/opening ceremony
kobiety/women
mężczyźni/men
3- bandowy - mężczyźni/3 cushion men

26.07

11.00-21.00

17.45-18.15 (MC, CC)
10.00-10.30 (OC)

30.07

11.00-16.30

16.30-17.00 (4xMC, CC)

21.

sporty
gimnastyczne/gimnastic
sports

akrobatyka sportowa w parach-kobiety/acrobatic pair women

14.00-20.50

szybownictwo/aerobatics
22.

sporty lotnicze/air sports

spadochroniarstwo /parachuting
motoparalotniarstwo/paramotoring
spadochroniarstwo /parachuting,
motoparalotniarstwo/paramotoring

akrobacje szybowcowe - mieszane/glider aerobatics mixed
pilotowanie czaszami - mieszane/conopy piloting mixed
slalom -mieszane/slalom mixed

22.07

15.00-20.55

23.

sporty wrotkarskie/roller
sports

x

Hala Stulecia Wrocławskie
Centrum Kongresowe

30

4

4

x

Hala Stulecia

30

2

-

x

Lotnisko Szymanów

19.29-19.52 (MC)

20.25-20.45 (MC)

19.00-19.30 (MC)
24.07

09.00-20.00

19.30-20.10 (MC)
20.15-20.45 (MC)
19.30-20.00 (MC)
20.00-20.30 (MC)

25.07

09.00-21.00
20.30-21.00 (MC)
21.00-21.30 (MC)
19.00-19.35 (MC)

26.07

09.00-21.00

19.45-20.20 (MC)
20.20-20.55 (MC)

21.07

08.00-20.00

23.07

08.00-21.00

20.55-21.30 (MC,CC)
19.00-19.30 (OC)

19.00-21.00 (3xMC, CC)
24.07.

300 m próba czasowa mężczyźni/time trial 300 m men
300 m próba czasowa kobiety/time trial 300 m women
500 m sprint mężczyźni/sprint 500 m men
500 m sprint kobiety/sprint 500 m women

21.07

09.00-19.00

22.07

09.00-19.00

10 000 m na punkty kobiety/point elimination 10 000 m women
1 000 m sprint mężczyźni/sprint 1 000 m men
1 000 m sprint kobiety/ sprint 1 000 m women
15 000 eliminacyjne mężczyźni/elimination 15 000 m men
15 000 eliminacyjne kobiety/elimination 15 000 m women

-

21.05-21.15 (MC)

dzień rezerwowy/reserve day
ceremonia otwarcia - opening ceremony

jazda szybka wyścig na torze/speed skating
10 000 m na punkty mężczyźni/point elimination 10 000 m men
track

2

20.50-21.00 (MC)
21.00-21.10 (MC)
18.30-18.59 (MC)
18.59-19.20 (MC)
19.24-19.45 (MC)

akrobatyka sportowa w parach - meżczyźni/acrobatic pair man
skoki na trampolinie double-mini kobiety/trampoline double
mini women
akrobatyka sportowa w grupach-mężczyźni/acrobatic men's
group
skoki na trampolinie double-mini mężczyźni/trampoline double
mini men
skoki synchroniczne na trampoline-kobiety/trampoline
synchronized women
ceremonia otwarcia-opening ceremony

30

19.00-19.29 (MC)
21.07

akrobatyka sportowa w parach-mieszane/acrobatic pair mixed
ścieżka gimnastyczna indywidualnie meżczyźni/tumbling
individual man
akrobatyka sportowa w grupach - kobiety/acrobatic women's
group
ścieżka gimnastyczna indywidualnie kobiety/tumbling individual
women

Pola Marsowe
AWF Hala wielofunkcyjna

13.00-13.30 (OC)

gimnastyka artystyczna z obręczą-kobiety/rhytmic hoop women

a) gimnastyka artystyczna/rhytmic, b)
akrobatyka sportowa/acrobatic, c) aerobik
sportowy/aerobic, d) skoki na
trampolinie/trampoline, e) ścieżka
gimnastyczna/tumbling

AWF Hala wielofunkcyjna

17.45-18.15 (MC)
15.00-17.30

aerobik sportowy w parach mieszanych/aerobic pair mixed

gimnastyka artystyczna z piłką-kobiety/rhytmic ball women
aerobik sportowy układ grupowy/aerobic group mixed
aerobik sportowy trio/aerobic trio mixed
aerobik sportowy stepy/aerobic step mixed
gimnastyka artystyczna z piłką-kobiety/rhytmic ball women
gimnastyka artystyczna z maczugami-kobiety/rhytmic clubs
women
gimnastyka artystyczna ze wstążką - kobiety/rhytmic ribbon
women
skoki synchroniczne na trampolinie - mężczyźni/trampoline
synchronized men

12.45-15.00 (MC)

30.07

15 czerwonych - mężczyźni/15 reds men
ceremonia otwarcia/opening ceremony

aerobik sportowy układ taneczny w parach mieszanych/aerobic
dance mixed

20.09-20.14 (MC)

MC,CC
8.00-8.30 (OC)
19.00-19.20 (2xMC)
12.30-12.45 (2xMC)

19.30-20.00 (2xMC)

11.30-11.45 (2xMC)
23.07

09.00-19.10

Park Milenijny

20.00-20.50 (2xMC)
30

2

2

x

Park Milenijny

23.

sporty wrotkarskie/roller
sports

jazda szybka wyścig uliczny/speed skatin
road

jazda figurowa/artistic
hokej na wrotkach jednośladowych/in-line
hockey
24.

25.

squash

sumo

turniej indywidualny

-

salsa
26.

taniec sportowy/dance sport

standardowy/standard
rock'n'roll
latynoamerykański/latin

próba czasowa 200 m mężczyźni/time trial 200 m men
próba czasowa 200 m kobiety/time trial 200 m women
20 000 m eliminacyjne mężczyźni/elimination race 20 000 m
men
20 000 m eliminacyjne kobiety/elimination race 20 000 m
women
500 m sprint mężczyźni/sprint 500 m men
500 m sprint kobiety/sprint 500 m women
10 000 m na punkty mężczyźni/point race 10 000 m men
10 000 m na punkty kobiety/point race 10 000 m women
układ mieszany/dance mixed
program dowolny kobiety/freeskating women
program dowolny mężczyźni/freeskating man
pary taneczne mieszane/par mixed
drużynowy mężczyźni/team men
ceremonia otwarcia-opening ceremony
kobiety/women, mężczyźni/men
ceremonia otwarcia/opening ceremony
waga lekka mężczyźni/lightweight men
waga lekka kobiety/lightweight women
waga średnia kobiety/middleweight women
waga średnia mężczyźni/middleweight men
waga ciężka kobiety/heavyweight women
waga ciężka mężczyźni/heavyweight men
otwarta kobiety/open women
otwarta mężczyźni/open men
ceremonia otwarcia/opening ceremony

12.00-12.30 (2xMC)
24.07

27.

trójbój siłowy/powerlifting

waga średnia/middleweight
waga ciężka/heavyweight
waga super ciężka/super heavyweight

28.

unihokej/floorball

drużyna/team

29.

wioślarstwo halowe/ indoor
rowing

halowe/indoor

wspinaczka boulderowa/boulder
30.

wspinaczka sportowa/sport
climbing

na czas/speed
prowadzenie/lead

31.

sporty
motorowe/motorcycling

żużel/speedway

mężczyźni/men

2

x

12.00-12.15 (2xMC)
25.07

08.00-22.00
13.30-14.00 (2xMC)

27.07

12.00-22.00

22.00-22.30 (4xMC)
Centrum Sportowe Świdnica

29.07

10.00-18.00

18.30-19.00(MC, CC)

25.07

12.00-20.30

11.00-11.30 (OC)

28.07

16.00-19.30

19.45-21.15 (2xMC, CC)
12.00-12.30 (OC)

22.07

12.00-19.30

30

2

-

x

Hasta La Vista Squash Center

30

2

-

x

Hala Orbita

30

2

-

x

Hala Stulecia

30

2

-

x

Narodowe Forum Muzyki

6

2

2

x

Centrum Sportowe WKK

30

4

-

x

Hala sportowa - Jelcz Laskowice

30

2

-

x

Plac Nowy Targ

30

2

-

x

Stadion Olimpijski

17.20-17.40 (2xMC)
18.30-18.50 (2xMC)
19.40-20.00 (2xMC)
23.07

12.30-16.40

28.07

17.45-20.35

29.07

18.00-20.10

24.07

11.00-19.30

25.07

11.00-19.30

26.07

12.00-17.30

27.07
30.07

12.00-22.00
12.30-17.00

26.07

11.00-12.40

pary mieszane/mixed couples

kobiety/women
mężczyźni/men
kobiety/women
mężczyźni/men
kobiety/women
mężczyźni/men
kobiety/women
mężczyźni/men
ceremonia otwarcia/opening ceremony
mężczyźni/men
ceremonia otwarcia/opening ceremony
otwarta 2000 m mężczyźni/open 2000 m men
otwarta 2000 m kobiety/open 2000m women
waga lekka 2000 m mężczyźni/lightweight 2000 m men
waga lekka 2000 m kobiety/ lightweight 2000 m women
otwarta 500 m mężczyźni/open 500 m men
otwarta 500 m kobiety/open 500 m women
sztafeta mieszana/ relay mixed 500 m
ceremonia otwarcia-opening ceremony
kobiety/women
mężczyźni/men
kobiety/women
mężczyźni/men
kobiety/women

2

20.00-20.30 (2xMC)

ceremonia otwarcia/opening ceremony
waga lekka/lightweight

30

09.00-20.00

27.07

11.00-12.50

21.07

09.00-21.30

22.07

17.45-21.10

23.07

08.45-21.15

wyścig zespołowy mężczyźni/team men

29.07

dzień rezerwowy/reserve day

30.07

14.00-22.30

16.50-17.20 (2xMC, CC)
17.00-17.30 (OC)
20.50-21.30 (MC)
21.30-22.30 (MC)
20.10-21.05 (MC)
21.10-22.10 (MC,CC)
10.30-11.00 (OC)
13.45-14.00 (MC)
16.45-17.00 (MC)
19.45-20.00 (MC)
13.45-14.00 (MC)
16.45-17.00 (MC)
19.45-20.00 (MC)
14.45-15.00 (MC)
17.45-18.15 (MC, CC)
19.45-20.00 (OC)
17.00-17.30 (MC, CC)
10.00-10.30 (OC)
11.10-11.20 (MC)
11.40-11.50 (MC)
12.10-12.20 (MC)
12.40-12.50 (MC)
11.10-11.20 (MC)
11.40-11.50 (MC)
12.50-13.20 (MC,CC)
08.00-08.30 (OC)
21.30-21.45 (2xMC)
21.15-21.30 (2xMC)
21.20-21.40 (2xMC, CC)
13.00-13.30 (OC), 22.15-22.40
(MC, CC)
OC,MC,CC

