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polska snowboardzistka, olimpijka, specjalizująca się w snowboardowym slalomie 
gigancie równoległym (PGS) i slalomie równoległym (PSL). 

 

Urodzona 20 listopada 1990 r. w Zakopanem. 

Najlepszy wynik na Mistrzostwach Świata uzyskała w 2017 r. w Sierra Nevada (Hiszpania) 

zajmując 8 miejsce w konkurencji slalom równoległy. Jest złotą medalistką 28 Uniwersjady, 

która odbywała się 2017 roku w kazachskim Ałmaty, na której poprawiła wynik z 2011 roku, 

kiedy to na 25 Uniwersjadzie w Erzurum (Tur) była 4. Po raz pierwszy na podium Pucharu 

Świata stanęła 23 lutego 2013 r. w Moskwie (Rosja) w konkurencji slalom równoległy, gdzie 

zajęła 2 miejsce. 

Najlepszy wynik w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, uzyskała w sezonie 2018/2019, gdy 

zajęła 8. miejsce w klasyfikacji slalomu. Ponadto w sezonie 2012/2013 oraz w sezonie 

2016/2017 w konkurencji slalom równoległy, kończąc sezon na 11 miejscu. W sezonie 



2015/2016 w konkurencji slalom gigant równoległy uplasowała się w klasyfikacji generalnej 

Pucharu Świata na 14 miejscu. Najlepszym łącznym wynikiem w konkurencjach równoległych 

Pucharu Świata jest 11 miejsce w sezonie 2018/2019. 

Największą ilość punktów FIS posiadała na 6 liście FIS w sezonie 2013/2014 w wysokości 580 

punktów (na 1000 możliwych), co stanowi (według przelicznika FIS) sumę dwóch najlepszych 

pojedynczych wyników w sezonie podzielonych przez dwa (800 punktów za 2 miejsce w 

Pucharze Świata i 360 punktów za 1 miejsce w Pucharze Europy). To zaś plasowało ją na 11 

miejscu na świecie i sprawiło że w konkurencjach równoległych była losowana w top 16 na 

Igrzyskach Olimpijskich w Soczi w 2014 roku. Na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi startowała 

z numerem 3 oraz 9. Uczestniczka XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi 
2014 (Rosja), gdzie w debiucie zajęła 30 miejsce w slalomie równoległym. Nie ukończyła 

zawodów w slalomie gigancie równoległym – została zdyskwalifikowana za ominięcie płachty. 

W top 30 Pucharu Świata była łącznie 36 razy na 58 startów. Pjongczangu Król zajęła 10. 

miejsce w eliminacjach Jej rywalką 1 1/8 finału była Szwajcarka Julie Zogg. To przyjaciółka 

Aleksandry. Obie razem dużo trenują u jednego szkoleniowca. 

W 2010 roku na Mistrzostwach Świata Juniorów w Nowej Zelandii była kolejno 8 w 

konkurencji slalom równoległy, 11 w konkurencji slalom gigant równoległy. Zajmowała 

sześciokrotnie miejsce na podium w zawodach z cyklu Puchar Europy i Puchar North America 

Cup: 1 miejsce w 2014 roku w Lizola (Włochy) slalom równoległy; 2 miejsce w 2010 roku 

w Isola (Francja) slalom gigant równoległy; 2 miejsce w 2011 roku w Steamboat 

Springs Colorado (USA), 2 miejsce w 2017 roku w Racines (Włochy) slalom równoległy, 3 

miejsce w 2012 roku w Racines (Włochy) slalom równoległy; 3 miejsce w 2011 roku 

w Valberg (Francja) slalom gigant równoległy. Osiem razy wywalczyła także 4 miejsce w 

zawodach tej rangi. Jest zdobywczynią kilkudziesięciu medali Mistrzostw Polski, w tym 

złotych kruszców aż w 3 odmiennych konkurencjach seniorskich – slalom gigant równoległy, 

slalom równoległy, snowboardcross. Posiada także brązowy medal Mistrzostw Polski juniorów 

w konkurencji Halfpipe. 

 

 



 


