
Regulamin BOULDER WARS VI 

 

Organizator: 

Organizatorem zawodów Boulder Wars jest Centrum Wspinaczkowe Top w Nowym Targu. 

 

Termin i miejsce: 

Zawody odbędą się 24 lutego 2018 roku w Centrum Wspinaczkowym Top, os. Konfederacji 

Tatrzańskiej 1B w Nowym Targu. 

 

Zgłoszenia: 

Zgłoszenia do udziału w zawodach dokonywane są za pośrednictwem systemu Competit, 

poprzez link udostępniony w wydarzeniu na FB Centrum Wspinaczkowego Top lub (w 

sytuacji, gdy zostaną wolne miejsca) bezpośrednio w dniu zawodów, w recepcji CW Top. 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do podania w zgłoszeniu prawdziwych danych. 

 

Formuła zawodów: 

1. Eliminacje zostaną rozegrane w formule flash w 4 grupach (ok. 50 osób) po 2h na każdą 

grupę.  

2. Do pokonania będzie 20 (+) przystawek eliminacyjnych.  

3. Za utrzymanie chwytu bonusowego zawodnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zrobienie 

przystawki 3 punkty. Przystawka zostanie uznana za zrobioną, jeśli zawodnik utrzyma TOP 

obiema rękami. Nie będą punktowane: dotknięcie chwytu bonusowego czy TOPu oraz 

utrzymanie TOPu tylko jedną ręką, bez dołożenia drugiej. Zrobienie przystawki w pierwszej 

próbie nie będzie dodatkowo punktowane.  

4. Na niektórych przystawkach możliwe jest dołożenie dodatkowego chwytu „tylko dla pań”. 

Zrobienie przystawki z wykorzystaniem „damskiego chwytu” przez pana nie będzie 

punktowane. Panie nie muszą korzystać z dodatkowego chwytu.  

5. Każdy zawodnik otrzyma kartę startową, na której sam będzie wpisywał TOPY i BONUSY.  

6. Zawodnicy mają nieograniczoną liczbę podejść do jednej przystawki. Dozwolone jest 

„patentowanie od środka”  

7. Do finału awansuje 6 zawodniczek i 6 zawodników. W przypadku miejsc ex aequo 

organizatorzy mogą zmienić liczbę finalistów.  

8. Finały zostaną rozegrane ze strefą izolacji, równocześnie dla pań i panów. Zawodnicy 

będą startować po kolei na czterech (4 dla pań i 4 dla panów) przystawkach finałowych. 

Rozpoczęcie rywalizacji na kolejnym problemie rozpocznie się po zakończeniu zmagań 

wszystkich finalistów na problemie poprzednim. Formuła finałów może zostać zmieniona w 

przypadku innej liczby finalistów niż 6.  



9. W finale naliczane są próby. Dozwolone jest „patentowanie” od środka, jednak takie 

patentowanie liczone będzie jako próba.  

10. Na każdej przystawce będą zaznaczone chwyty startowe i TOP.  

11. W przypadku zdobycia takiej samej ilości TOPÓW w finale przez kilku zawodników, pod 

uwagę brane są próby ich uzyskania. Jeżeli mimo to nie da się wyłonić zwycięzcy, brane są 

pod uwagę wyniki z eliminacji. Jeżeli nadal nie będzie możliwe wyłonienie zwycięzcy, 

zostanie rozegrany superfinał.  

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do dostarczenia organizatorom oświadczenia od 

rodziców o zezwoleniu na start (do pobrania na stronie zawodów). 

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej, w ramach której 

otrzyma koszulkę oraz pakiet startowy. Opłata startowa wynosi 50 zł i pobierana zostanie w 

dniu zawodów. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zawodnikom Boulder Wars informacji 

handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów zawodów, a także do 

wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych. 

4. Zawodnicy, biorąc udział w zawodach, wyrażają jednocześnie zgodę na publikowanie ich 

wizerunku na zdjęciach i filmach z zawodów. Organizator zastrzega sobie, a także 

podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów 

filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie 

umieszczane w mediach, w celach sprawozdawczych i promujących zawody, zgodnie z 

etyką i przepisami prawa. Uczestnik oświadcza, że organizator nie jest i nie będzie 

zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w 

niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi 

oraz swojego wizerunku bez powiadomienia w celu reklamy i promocji zawodów oraz innych 

wydarzeń organizowanych przez Centrum Wspinaczkowe Top. 

5. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia NW. 

6.Wszyscy zawodnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość 

odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz 

dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i 

stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się 

podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

 

 


