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 W 1980 r w Warszawie na Stegnach ukooczono budowę pierwszego 

pełnowymiarowego sztucznie mrożonego amoniakiem, 400m toru          
do jazdy szybkiej na lodzie.                                                                          
(wcześniej 250m tor sztuczny zbudowano w Lubinie)  

 Na tym torze, odbyły się w dniach 7-9 marca 1997 roku, drugie w historii, 
a pierwsze i ostatnie w Polsce, Mistrzostwa Świata na Dystansach.           
W zawodach wzięło udział 107 łyżwiarzy z 19 krajów.                      
Najjaśniej błyszczały wówczas gwiazdy Gundy Niemann-Kleemann i Rintje 
Ritsmy. Najwięcej kibiców zjechało z Holandii i Norwegii. 

 Rekordowy bieg Hiroyasu Shimizu i Casey Fitzrandolpha z wynikiem 
35.79sek. na starym torze Stegny w Warszawie, na dystansie 500 m,   
który ustanowiono w dniu 5 grudnia 1999, podczas Pucharu Świata          
to nie pobity do tej pory rekord toru i jednocześnie najlepszy wynik 
osiągnięty na terenie Polski. 

 W 2005 roku przeprowadzono remont płyty i przerobiono system 
mrożenia z amoniakalnego na glikolowy.  
 
 

 



 

 Co roku jest to pierwszy w Polsce tor, na którym zaczyna się jesienią sezon 
łyżwiarski i wówczas dominują na nim trenujący z całej Polski panczeniści. 
Po 2-4 tygodniach, torem zaczynają dominowad zarabiające na 
utrzymanie toru ślizgawki. 

 Na co dzieo na tym torze trenują kluby WTŁ Stegny, UKS Zryw Słomczyn, 
Marymont Warszawa, UKS Milanówek... 

 Obiekt ten stanowi również miejsce tymczasowych, krótkotrwałych 
treningów kadry udającej się drogą lotniczą na zawody i zgrupowania 
zagraniczne. 

 Przez kilka lat organizowano na nim zawody międzynarodowe „Warsaw 
Cup”, jednak konkurencja nowo budowanych krytych torów w krajach 
sąsiednich wyeliminowała go z kalendarza. 

 

 



  
 System chłodzący zapewniający ujemną temp. niezbędną do codziennego 

utrzymania śniegu na trasie przejazdu. 

 Bezpośredni i codzienny dostęp do dużej ilości śniegu (ok. 5 t /dzieo) 
minimalizujący skutki ewentualnych dodatnich temp. w zimie. 

 Brak uzależnienia od panujących warunków atmosferycznych przy 
zaplanowanym cyklu zawodów pokazowych (np. brak śniegu). 

 Oświetlenie halogenowe umożliwiające korzystanie z urządzeo po 
zapadnięciu zmroku i organizowanie wieczornych zawodów. 

 Lokalizacja w centrum miasta sprzyjająca szybkiemu dojazdowi i 
powrotowi. 

 Bezpośrednie sąsiedztwo giełdy narciarskiej dające możliwośd doboru, 
zakupu i wypróbowania sprzętu na miejscu. 

 Duży potencjalny krąg odbiorców zakładając przepustowośd obiektu w 
jednym sezonie zimowym na ok. 140 000 wejśd. 



•    Umożliwienie miłośnikom sportów zimowych takich jak snowboarding 
i narciarstwo uprawianie ich ulubionej dyscypliny na wyciągu linowym 
zlokalizowanym w centrum miasta. 

•    Bezpieczne uprawianie sportów zimowych w sposób przyjazny dla 
środowiska naturalnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             



  
 Jest to pierwszy mobilny wyciąg w pełni przystosowany do przenoszenia i 

używania w zimie oraz lecie.  

 Nie jest na stałe przymocowany do podłoża  więc nie ma potrzeby 
posiadania pozwoleo budowlanych na jego postawienie. 

 Dzięki najwyższej jakości wykonania i działania urządzeo, mających 
minimalny wpływ na środowisko naturalne jest bardzo ekonomiczny w 
użytkowaniu. 

 Zapewnia ciągłą nieprzerywaną jazdę bez potrzeby puszczania uchwytu 
lub zatrzymywania się po jednym wykonanym okrążeniu. 

 Prędkośd jazdy jest regulowana w zależności od stopnia umiejętności 
zawodnika. 

 System daje możliwośd korzystania z parku zarówno na snowboardzie jak 
i na nartach. 

 Lokalizacja parku dedykuje go jako główny i najbardziej medialny punkt 
na zimowej mapie stolicy. 



 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Ilośd zawodników: 1 osoba 
Długośd: 65 m 
Szerokośd: 30 m 
Prędkośd maksymalna: 55 km/h 
Wysokośd pylona: 6 m 
Przedłużenie drabinki: 2,8 m/na słup 
(maks. 2 szt.) 
Waga: 2.000 kg 
Czas instalacji: 2½ do 5 dni 
(w zależności od dostępności) 
Zasilanie: 3 fazy, 380 - 480 V,  
16 A na każdej fazie 
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 SnowPark na Torze Łyżwiarskim ,,STEGNY,, będzie ogólnodostępny w sezonie 
zimowym 2011/12 w okresie od 30 stycznia do 30 kwietnia 2012  na tych 
samych zasadach i w godzinach w których odbywa się publiczna ślizgawka tj.   
w dni powszednie (pn-pt) godz. 18:00-21:00 oraz w dni weekendowe i 
świąteczne godz. 12:00-20:00.  

 Na terenie SnowParku obowiązywad będzie Regulamin Kompleksu Lodowisk 
Ośrodka ,,STEGNY,, w Warszawie przy ul. Inspektowej 1 oraz cennik 
zatwierdzony przez Dyrektora WOSiR. 

 



 

  

Największe firmy angażują się w branżę sportów ekstremalnych i to bynajmniej 
nie z pobudek charytatywnych. Swoją współpracę w dużej mierze opierają na 
nadziei spopularyzowania i utrwalenia znajomości marki oraz skojarzeniem jej z 
dynamicznymi i emocjonującymi dyscyplinami ekstremalnymi. Znaczącym faktem 
jest, iż dyscypliny te ewoluowały w swoim rozwoju pod kątem atrakcyjności 
przekazu medialnego. Spowodowało to, że w kontekście szybkiego wzrostu 
kosztów reklamy oraz wzrastającej liczby transmisji telewizyjnych i on-line z 
różnego typu zawodów stały się znakomitym instrumentem tworzącym 
pozytywny, nowoczesny i dynamiczny wizerunek firmy. 



 Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą 

  

Biorąc pod uwagę lokalizację i całkowite nowatorstwo tego przedsięwzięcia  
bowiem w tym sezonie zimowym będzie to pierwszy w Polsce SnowPark  
działający w mieście na SYSTEMIE 2.0 - możemy liczyd na dużą przychylnośd 
mediów w promocji Projektu SnowPark 2012 jak i automatycznie Paostwa  
Firmy na ich platformach lokalnych i ogólnokrajowych. 


