
 
 
 
    
 
 
       
 

 REGULAMIN ZAWODÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 
 

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA         
 

W KONKURENCJI SLALOM GIGANT 

 

§1 
 
Organizator: 
 
- Klub Narciarski „Przemyśl SKI” 

 

-  Współorganizatorzy: 
 
- Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
 
- „Narciarnia” Przemyśl 
 
Patronat medialny: „Życie Podkarpackie” 
 

§2 
 

Cel zawodów 
 
Celem zawodów jest: 
 
- popularyzacja i upowszechnianie aktywnego wypoczynku na nartach; 
 
- podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego; 
 
- współzawodnictwo sportowe wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 
 

§3 
 

Termin i miejsce 
 
Zawody odbędą się 21.03.2021r. na Stoku Narciarskim w Przemyślu.  
Biuro zawodów - „Narciarnia”. 
 
 

§4 
 

Zgłoszenia 
 
Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie elektronicznie na stronie: https://posir.pl/posir/zawody-sportowe/ , 

podając imię i nazwisko, płeć, rok urodzenia, nazwę klubu, miejscowość. Zamknięcie listy startowej nastąpi 

19.03.2021 o godz. 13.00. 
 

 
                                                                      
 
 
 

https://posir.pl/posir/zawody-sportowe/


                                                                                  §5 

Program minutowy 

 7:30– 8:00 - wydawanie numerów startowych w biurze zawodów, pobranie opłat startowych oraz 

oświadczeń covid – 19 od zawodników. 

 

        8:15– 8:45 - oglądanie trasy z założonymi numerami startowymi ześlizgiem obok trasy slalomu. 

        9:00 - start pierwszego zawodnika; 

        13:00- zakończenie zawodów. 

 

                                                                                   §6 

                                                                     Kategorie wiekowe 
Grupa 1. Przedszkolaki – dziewczęta 2013 i młodsze 
Grupa 2. Przedszkolaki – chłopcy 2013 i młodsi 
Grupa 3. Dzieci młodsze – dziewczęta 2011-2012 
Grupa 4. Dzieci młodsze – chłopcy 2011-2012 
Grupa 5. Dzieci starsze – dziewczęta 2009-2010 
Grupa 6. Dzieci starsze – chłopcy 2009-2010 
Grupa 7. Młodziczki 2007-2008 
Grupa 8. Młodzicy  2007-2008 
Grupa 9. Juniorki młodsze 2005-2006 
Grupa 10. Juniorzy młodsi 2005-2006 
Grupa 11. Juniorki 2000-2004 
Grupa 12. Juniorzy 2000-2004 
Grupa 13. Seniorki 1981-1999 
Grupa 14. Seniorzy 1981-1999 
Grupa 15. Masters kobiety 1980 i starsi  
Grupa 16. Masters mężczyźni 1980 i starsi 
 

                                                                                                                  §7 

                                                            Przewidziane są następujące nagrody: 

miejsca I  w każdej kategorii wiekowej  - puchar 

miejsca I-VI w każdej kategorii wiekowej - Dyplomy 

Najlepszy czas zawodów w kategorii żeńskiej - Karnet 50 przejazdów 

Najlepszy czas zawodów w kategorii męskiej - Karnet 50 przejazdów 

Najmłodsza zawodniczka - Medal pamiątkowy 

Najmłodszy zawodnik - Medal pamiątkowy 

 

 
                                                              

 
 

§8 
 

Sprawy organizacyjne: 
 

· Zgłaszając się do udziału w zawodach Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i w pełni 
go akceptuje. 

 
· Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystywanie/rozpowszechnianie przez POSiR 
wizerunku utrwalonego w formie fotografii cyfrowych lub analogowych wykonanych w trakcie 
zawodów (poprzez publikację w materiałach promocyjnych POSiR za pośrednictwem dowolnego 
medium, w tym w szczególności w materiałach drukowanych oraz na stronach internetowych.), na 
podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r. (Dz. 
U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 

 



· Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko. 
 
· Ilość przejazdów zostanie ustalona na odprawie. 
 
· Opłata startowa wynosi 30zł. Płatna w biurze zawodów (gotówka) 

· W cenie opłaty startowej ciepły poczęstunek ( kiełbaska ) 

· Zawodnicy zakupują karnety promocyjne koszt 25 zł (ważny na czas trwania zawodów) 

· Wpłaty z tytułu startowego zostaną przeznaczone na cele organizacyjne zawodów. 
 
· Oświadczenia RODO będą składane w biurze zawodów. 
 
· Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki wynikłe z winy uczestników.  
· Ubezpieczenie we własnym zakresie.  
· Zawody mają charakter otwarty. 
 
· Prawo interpretacji i zmiany regulaminu przysługuje organizatorom. 
· Kierownik zawodów Zygmunt Bobko tel. 504548742 


