
REGULAMIN 

„III PODKARPACKIE MISTRZOSTWA SAMORZĄDOWE  
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM” 

o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego 
Przewodniczącego Zarządu PSST 

 
Stok narciarski Weremień "Lesko-ski" k/Leska, 3 marca 2017 r. 

 
1) Cel:  

 integracja samorządów,  

 rozwój aktywności fizycznej w samorządach,  

 poruszenie istotnych kwestii/problemów związanych z rozwojem dyscyplin sportów 
zimowych, 
 

2) Organizator:  

 Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, 
Współorganizatorzy: 

 Gmina Lesko, 

 Ośrodek Sportów Zimowych "LESKO-SKI" Weremień, 
 

3) Charakterystyka imprezy: 

 impreza ma charakter rekreacyjno – sportowy, 

 zawody odbędą się na stoku narciarskim Weremień "Lesko-ski" k/Leska, 

 wytyczona trasa slalomu będzie taka sama dla wszystkich uczestników zawodów, 

 każdy zawodnik ma 2 przejazdy startowe (zależne od warunków atmosferycznych), 
 

4) Termin:  

 3  marca 2017 r. (piątek), 
 

5) Program: 

 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, 
 

6) Miejsce:  

 stok narciarski Weremień "Lesko-ski" k/Leska, 
 

7) Kategorie:  
a) kobiety – władze i pracownicy samorządowi, 
b) mężczyźni – władze samorządowe, 
c) mężczyźni – pracownicy samorządowi, 

 
Klasyfikacja: j/w, dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja poszczególnych jst,  
 

8) Nagrody:  

 w klasyfikacji generalnej miejsca 1-3 puchary i dyplomy, 
 

9) Uczestnicy:  

 władze samorządowe (również radni),  

 pracownicy urzędów,  

 pracownicy jednostek organizacyjnych jst,  
 
Do zawodów każda jst może zgłosić max. 3 zawodników (organizator 
proponuje by wśród nich była min. 1 kobieta). 
Pozostali uczestnicy mogą skorzystać z innych atrakcji. 
 
 
 
 



 
 

10)  Zgłoszenie uczestnictwa: 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Zgłoszenie należy przesłać faksem 
do Biura PSST: tel./faks 17 862 73 01 lub w formie elektronicznej na adres  
e-mail: biuro@psst.rzeszow.pl,   
 

11) Wpisowe - warunki uczestnictwa:  

 stanowią załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu, 
 

12) Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 27 lutego 2017 r. W dniu zawodów, ze względów 
organizacyjnych, zapisów nie przyjmuje się,  
 

13) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator zaleca 
zakup stosownego ubezpieczenia, 
 

14) Organizator zaleca start w kasku wszystkim zawodnikom, 
 

15) Opłata za zgubiony plastron wynosi 100 zł,  
 

16) Dla uczestników przewidziano podczas zawodów poczęstunek, 
 

17) W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zawody mogą zostać 
odwołane, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej 
Stowarzyszenia www.psst.rzeszow.pl oraz na e-mail zamieszczony w karcie 
zgłoszenia udziału. 
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