
REGULAMIN OTWARTYCH ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH O PUCHAR 
PREZYDENTA MIASTA SOSNOWIEC 2019 

 

Organizator:  

Sport Poziom 450, ul. Narutowicza 51, 41-200 Sosnowiec  

Urząd Miasta Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec  

Termin zawodów:  

09.03.2019  

Zgłoszenia zawodników:  

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 06.03.2019 za pośrednictwem formularza na stronie 
www.competit.pl/w/1503  

Istnieje możliwość zgłoszenia w dniu zawodów 09.03.2019 (do godz. 10.30) jednak 
wiąże się to z większą opłatą startową oraz ryzykiem wyczerpania wolnych miejsc 
startowych.  

Limit zawodników to 100 osób we wszystkich kategoriach.  

Rejestracja zawodników:  

Rejestracja zawodników odbędzie się w sobotę 09.03.2019 od godziny 09:00 do 10:30 
w Biurze zawodów w centrum wspinaczkowym Sport Poziom 450 w Sosnowcu.  

Przed rozpoczęciem startu każdy zawodnik ma obowiązek zgłosić się do biura zawodów 
w celu wpisania na listę startową, odebrania prowiantu oraz podpisania oświadczenia o 
przestrzeganiu regulaminu zawodów.  

Harmonogram zawodów  

• 9.00 – 10.30 Rejestracja Zawodników w Biurze Zawodów.   

• 10.30 – 11.00 Omówienie zasad rywalizacji i Prezentacja dróg “z Liną”   



• 11.00 – 16.00 Eliminacje: Lina oraz Buldering.   

• 16.30 – 18.00 Finały Kobiet oraz Mężczyzn.   

• 18:05 Ogłoszenie Zwycięzców, rozdanie nagród oraz losowanie nagród.   

 

Kategorie 

LIGHT	

• Kobiety (poziom wspinaczkowy do VI.3 szybkie RP) (urodzone do 2003r) 

• Mężczyźni (poziom wspinaczkowy do VI.3 szybkie RP (urodzeni do 2003r)  

HARD 

• Kobiety (poziom wspinaczkowy od VI.3+ szybkie RP) (urodzone do 2003r) 

• Mężczyźni (poziom wspinaczkowy od VI.3+ szybkie RP (urodzeni do 2003r)  

 

Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 
prawnych na udział w zawodach – dokument do pobrania ze strony www.poziom450.pl 
Brak zgody rodziców/opiekunów prawnych dyskwalifikuje ze startu w zawodach. 	

 

Formuła zawodów oraz punktacja  Zawody będą rozegrane w dwóch rundach 
(eliminacje oraz finały) w konkurencjach: Wspinanie na trudność “z Liną” oraz Buldering. 
Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie sumy punktów w konkurencji Lina oraz 
Buldering.  	

ELIMINACJE  W trakcie rundy eliminacyjnej zawodnicy startują w dowolnej kolejności. 
Można rozpocząć na baldach lub na linie, istotne jest wykonanie prób na drogach 
eliminacyjnych oraz na baldach w ciągu 5 godzin (od 11.00 do 16.00).  	

Wspinanie „z Liną”:   



• Ok 5 dróg z asekuracją górną (wędka), o zróżnicowanym stopniu trudności dla 
kategorii LIGHT oraz HARD dla Kobiet oraz Mężczyzn.   

• Wszyscy uczestnicy startują w jednej grupie o godzinie 11.00   

• Wszyscy zawodnicy mają po 1 próbie na drogach “z Liną”.   

• Obowiązuje Brak Strefy izolacji.   

Punktacja: Przejście drogi jest klasyfikowane od startu do Topu (za Top uznaje się 
złapanie dwoma rękami ostatniego chwytu na drodze - wędka). Punktowany będzie 
postęp na drodze wg. Formuły PZA.  

• Za każdy utrzymany chwyt Zawodnik otrzyma 1pkt.   

• Zawodnicy mają po 4 min na przejście każdej z dróg “z Liną”.   

Buldering:   

• Ok 8 Bulderów o zróżnicowanym stopniu trudności dla kategorii LIGHT oraz HARD dla 
Kobiet oraz Mężczyzn   

• Wszyscy uczestnicy startują w jednej grupie o godzinie 11.00   

• Wszyscy uczestnicy Zawodów w wyznaczonym czasie mają  nieograniczoną ilość 
prób na wszystkich bulderach.   

• Obowiązuje Brak Strefy izolacji.   

Punktacja: Przejście Bulderu jest klasyfikowane od startu do topu (Top należy utrzymać 
dwoma rękami). Punktowany będzie POSTĘP na baldzie (podobnie jak na drogach z 
liną).   

FINAŁY  Dla kategorii LIGHT oraz HARD dla Kobiet oraz Mężczyzn zostanie rozegrana 
runda finałowa. W trakcie finałów zawodnicy będą mieli do pokonania 1 drogę z 
asekuracją dolną (prowadzenie) w stylu OS. Do finałów zostanie zakwalifikowanych 6/8 
kobiet (zależnie od frekwencji) oraz 6/8 mężczyzn (zależnie od frekwencji) z najlepszym 
wynikiem z rundy eliminacyjnej. W trakcie finałów obowiązuje strefa izolacji.  	



Punktacja: Przejście drogi jest klasyfikowane od startu do Topu (za Top uznaje się 
wpięcie liny do ostatniego punktu asekuracyjnego na drodze finałowej).  
Punktowany będzie postęp na drodze wg. Formuły PZA.   

• Za każdy utrzymany chwyt Zawodnik otrzyma 1pkt.   

• Zawodnicy mają po 6 min na przejście drogi finałowej   

• Zawodnicy pokonują drogę finałową w stylu OS.   

• Obowiązuje strefa izolacji. 

• Na drogach finałowych będzie liczony czas przejścia który zostanie wykorzystany  
w przypadku miejsc ex equeo. 

 

Klasyfikacja generalna  O zajętym miejscu w Klasyfikacji Generalnej kategorii LIGHT 
oraz HARD (Kobiet oraz Mężczyzn) decyduje ilość zdobytych punktów w rundzie 
finałowej lub w przypadku osób które do finału się nie dostały – decyduje suma 
zdobytych punktów w rundzie eliminacyjnej. W przypadku remisów, pod uwagę 
bierzemy ilość Topów w eliminacjach, jeśli to nie wystarczy, patrzymy na czas przejścia 
drogi finałowej. 

Nagrody i świadczenia  

• Zawodowy T-Shirt – kilka sztuk zostanie rozlosowanych wśród wszystkich 
uczestników. Będzie też możliwość zakupienia t-shirta w trakcie zawodów.   

• Poczęstunek: woda mineralna, batonik/owoc - dla każdego Zawodnika.   

• Puchary za miejsce na podium w każdej kategorii.   

• Nagrody pieniężne za miejsce na podium.  1 miejsce – 500zł, 2 miejsce – 300zł,  
3 miejsce – 100zł.   

• Nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii.   

• Nagrody rzeczowe rozlosowane wśród wszystkich uczestników zawodów. 



UWAGA dotycząca kategorii HARD. 
Zawody dla osób zapisanych w kategorii HARD zostaną zorganizowane w przypadku 
zapisania się, oraz opłacenia wpisowego do dnia 06.03.2019 przez minimum 15 kobiet 
oraz minimum 20 mężczyzn. W przypadku nie spełnienia powyższych ustaleń 
rywalizacja w kategorii HARD nie odbędzie się. 

 

Opłata wpisowa:  Opłata wpisowa wynosi 35 zł w przedsprzedaży - płatne przelewem, 
kartą płatniczą lub gotówką w kasie Sport Poziom 450 do 06.03.2019  Opłata wpisowa 
wynosi 50 zł w terminie od 07.03 do 09.03.2019 – płatne kartą płatniczą lub gotówką w 
kasie Sport Poziom 450.  	

Informacje dodatkowe:  	
Uwaga! Uprawianie wspinaczki może powodować ryzyko utraty zdrowia i życia nawet w 
przypadku respektowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. W związku z czym 
uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad 
powyższego regulaminu oraz poleceń organizatorów i obsługi zawodów.  	
- Za asekurację „na linie” odpowiedzialna jest obsługa zawodów wspinaczkowych.  	
- Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania 
sportów wspinaczkowych.	
- Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od ryzyka uprawiania sportów wysokiego ryzyka. 
- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z udziału w 
zawodach osób nieubezpieczonych, osób chorych oraz za skutki owych wypadków 
przed, po i w czasie zawodów.  	
- Zawodnicy którzy dostaną się do finału powinni posiadać umiejętność bezpiecznego 
wspinania z dolną asekuracją!  	

Postanowienia końcowe:  	
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.   
- Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.  
- Podczas zgłoszenia się na zawody za pomocą formularza na stronie www.competit.pl 
uczestnik zgadza się na publikację na tej stronie swoich danych: imienia, nazwiska, 
klubu, miasta zamieszkania  



Niepełnoletni uczestnicy muszą zostawić w Biurze Zawodów zgodę rodziców/opiekunów 
prawnych na udział w zawodach. Nie podpisanie w/w dokumentów skutkuje skreśleniem 
z listy zawodników i brakiem możliwości udziału w zawodach.  

Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy startowej zawodników których 
poziom wspinaczkowy jest większy niż VI.3 (robione szybkim RP) – dotyczy zawodników 
zapisanych w kategorii LIGHT. Zawodników prosimy o uczciwe i szczere traktowanie 
innych zawodników oraz organizatora. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

 


