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ASTOR sponsorem zawodów wspinaczkowych - II Memoriału Andrzeja Skwirczyńskiego

Firma ASTOR, dostarczająca rozwiązania z zakresu automatyki i robotyki dla przemysłu, została głównym sponsorem
zawodów wspinaczkowych - II Memoriału Andrzeja Skwirczyńskiego. Zawody, organizowane przez krakowski Klub
Wysokogórski, odbędą się w Dolinie Będkowskiej niedaleko Krakowa. Zawody zaplanowane są na 7 maja 2011 roku.

Krakowska firma ASTOR ma już doświadczenie w organizacji zawodów narciarskich ASTOR Winter Cup 2011. Teraz
nadszedł czas na kolejne wyzwanie z kategorii "sport". Wybór padł na wspinaczkę skałkową - dyscyplinę, która
zdobywa coraz liczniejszą grupę sympatyków wśród ludzi w różnym wieku i o zróżnicowanych warunkach
fizycznych.
Memoriał Andrzeja Skwirczyńskiego to impreza upamiętniająca dokonania jednego z najwybitniejszych
wspinaczkowych eksploratorów skałek podkrakowskich. „Wykorzystując formę zawodów zachęcamy Was do
wspinania się po drogach poprowadzonych przez Andrzeja w podkrakowskich rejonach wspinaczkowych: poczynając
od łatwych, a niezwykle estetycznych dróg z ostatnich lat, aż po jego dawne hakówki, które dziś - po uklasycznieniu należą do sportowych wizytówek naszych skał.” – opowiada organizator imprezy.
"Dla firmy ASTOR, głównego sponsora II Memoriału Andrzeja Skwirczyńskiego, jest to dobra okazja do szerszej
promocji marki w kontekście aktywnej i przyjaznej formy wydarzenia. Chcemy aktywnie włączyć się w promocję
imprezy, zapraszając pasjonatów wspinania także z grona naszych Partnerów i Klientów.”– tak udział w
przedsięwzięciu komentuje Wojciech Kmiecik, Członek Zarządu Operacyjnego ds. Marketingu i PR w firmie ASTOR.
Memoriał to zawody wspinaczkowe adresowane do wszystkich pełnoletnich wspinaczy. Rywalizacja zawodników
polega na pokonaniu jak największej liczby dróg wspinaczkowych spośród dróg określonych przez organizatorów.
Zawody rozgrywane są w duchu fair play, z poszanowaniem zwyczajów i etyki wspinaczkowej.
Publiczność oprócz imponujących umiejętności wspinaczy, będzie mogła podziwiać przepiękne krajobrazy Doliny
Będkowskiej. Wybierających się na zawody kibiców zachęcamy do przyswojenia kilku terminów ze słownika
wspinacza. Na początek proponujemy termin: wyblinka.
Życzymy wszystkim zawodnikom, żeby nie glebowali i nie zbułowali się... za bardzo, mając nadzieję, że 7 maja będzie
lampa!
Serdecznie Państwa zapraszamy!
Więcej informacji o II Memoriale Andrzeja Skwirczyńskiego: http://kw.krakow.pl/memorial/2011/
- wyblinka: najlepszy węzeł do zakładania punktu autoasekuracji, skracania haków (można go zawiązać na haku
jedną ręką) itp.
- glebować: wejść w bliski (zazwyczaj niezbyt miły) kontakt z najbardziej zewnętrzną warstwą skorupy ziemskiej
czyli glebą. Pochodne: przyglebić, zaglebić, przyglebować, itp. Zwykle używane w skałkach zbułować się: zmęczyć
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mięśnie do tego stopnia, że twardnieją (robią się z nich buły) i człowiek nie jest w stanie utrzymać chwytów
- lampa: stan pogody, wielce pożądany przez większość wspinaczy, czyli piękna, słoneczna pogoda. Umożliwia
akcję górską, a w konsekwencji złapanie opalenizny?
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O ASTOR Sp. z o.o.
Firma jest polskim dystrybutorem międzynarodowych producentów sprzętu i oprogramowania, służących do
automatyzacji i informatyzacji produkcji. W ofercie firmy znajdują się takie produkty jak: oprogramowanie do
zarządzania produkcją i wydajnością produkcji, roboty przemysłowe, systemy sterowania maszynami, urządzenia
komunikacyjne, a także oprogramowanie do wizualizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych. Oferta produktów
wzbogacona jest o szereg profesjonalnych usług, ułatwiających wybór, wdrażanie i eksploatację kompletnych systemów
automatyzacji procesów produkcyjnych i przemysłowych.
ASTOR Sp. z o.o. jest wieloletnim członkiem Business Centre Club, zdobywcą wielu nagród, w tym międzynarodowych
oraz sześciokrotnym laureatem tytułu „Gazela Biznesu”.
Więcej informacji o firmie dostępnych jest na stronie internetowej: www.astor.com.pl

OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)
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