


Ogólnie lubię uprawiać każdy rodzaj sportu, ale trenuję 
dwie dyscypliny : 

- narciarstwo alpejskie i inline alpine.



Jeżeli pierwszą dyscyplinę każdy kojarzy i wie o co chodzi to druga jest 
dość młoda i nie wszyscy wiedzą co to. 

Inline alpine to połączenie jazdy na rolkach z narciarskim slalomem.
Zawodnicy poruszają się w dół po nachylonym fragmencie asfaltu, 
przemierzając trasę, wyznaczoną przez przegubowe tyczki, które 
przymocowane są do ciężkich podstaw żeliwnych lub stalowych.



SPRZĘT DO INLINE ALPINE

Zawodnicy jeżdzą na rolkach przeznaczonych do jazdy szybkiej. 
Dominują koła o średnicy 110 mm. Wyposażeni są w kaski z gardami, 

nagolenniki, ochraniacze typu „zbroja”, szorty chroniące uda i pośladki 
oraz kije narciarskie z gardami, którymi zasłaniają się przed tyczkami.



HISTORIA

Zaczęto trenować i rywalizować w 1999 roku. Wrotkarstwo alpejskie 
szybko znalazło uznanie w takich krajach jak : Austria, Czechy, Włochy, 

Niemcy czy nawet Japonia. Entuzjaści tego sportu wywodzili się nie 
tylko z narciarstwa, ale też z jazdy szybkiej.

W 2004 roku po raz pierwszy zostały rozegrane zawody o Puchar 
Europy, który to cykl od 2010 r. zastąpiono Pucharem Świata.



TRENINGI INLINE ALPINE W WARSZAWIE

W sezonie (od wiosny do jesieni) treningi odbywają się minimum dwa 
razy w tygodniu pod Stadionem Narodowym przy bramie nr 11 oraz 

dodatkowo na Agrykoli (o godzinie 6.30).

W sezonie zimowym większość zawodników uprawia narciarstwo 
alpejskie, m.in. na warszawskiej Górce Szczęśliwieckiej i systematycznie 

ćwiczy ogólnorozwojowo.



Dzięki systematycznym treningom i zamiłowaniu do moich pasji 
zdobyłam wiele medali i pucharów (miejsca 1-3), ale największą 

radością były brązowe medale z mistrzostw Polski i pucharu Polski        
w Inline Alpine.





Moje treningi narciarskie odbywają się na Górce Szczęśliwieckiej, gdzie 
jeżdżę na igielicie, a jeżeli pogoda w Warszawie pozwala to na śniegu. 
Systematycznie jeżdżę na obozy z moim klubem, zimą w Tatry, a latem    
i jesienią do Snow Areny  w Druskiennikach na Litwie, gdzie jest kryta 

hala z całorocznym naśnieżanym stokiem narciarskim.
Zimą wieczorem po treningach pomagam ratownikom TOPR-U w 

patrolowaniu stoków i udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym. 







W tym sezonie narciarskim ukończyłam kurs i zdałam egzamin na 
Demonstratora Szkolnego Polskiego Związku Narciarskiego.



W sezonie zimowym spędzam w górach czas na nartach, natomiast 
latem chętnie zdobywam górskie szczyty.

Zapisując trasy w książeczce GOT PTTK, można otrzymywać 
odznaki. Do tej pory udało mi się „wychodzić” trzy: brązową, srebrną, 

złotą GOT PTTK w góry.



Życzę Wam odnalezienia swoich pasji i radości z ich realizacji.

Agata Trzcińska
Kl. V a


