
REGULAMIN ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH Fight Club 2022 
(dalej: Regulamin zawodów) 

 

Organizatorem zawodów wspinaczkowych Fight Club 2022 jest 
Royss Group Sp. z o.o. 

ul. Staszica 1, 71-515 Szczecin 
tel. 502 666 508; 

email: kontakt@bigwall.szczecin.pl 
strona www: www.bigwall.szczecin.pl 

 
Termin zawodów:  
19 listopad 2022 r. 
 
Miejsce zawodów:  
Big Wall Centrum Wspinaczkowe 
Ul. Staszica 1 
71-515 Szczecin 
 
Kategorie: 
- Kobiety  
- Mężczyźni  
- Kobiety – Szczecin  
- Mężczyźni – Szczecin  
 
Harmonogram zawodów:  
- od 8:00 – rejestracja zawodników 
- od 10:00 do 18:00 – bezstrefowe eliminacje, 10 dróg na prowadzenie, 10 boulderów  
- od 19:00 do 21:00 – finały we wszystkich kategoriach – dwie drogi na prowadzenie 
- 21:30 – ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród 
- 22:00 – AFTERPARTY 
 
OPŁATA STARTOWA: 
- opłata wniesiona do 30 września 2022 – 99,00 zł 
- opłata wniesiona od 1 października 2022 do 31 października – 119,00 zł 
- opłata wniesiona od 1 listopada – 149,00 zł 
 
Zapis na zawody jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu zawodów, a także Regulaminu Big Wall 
Centrum Wspinaczkowego. 
 

1. UCZESTNICY ZAWODÓW 
a. Zawody mają charakter otwarty. W zawodach mogą wziąć udział wspinacze, którzy  

spełnią wszystkie warunki, o których mowa w pkt. b. poniżej. 
b. Warunkiem udziału w zawodach jest: 

i. wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod linkiem: 
https://competit.pl/zgloszenie/2258/. 

ii. zaakceptowanie przez uczestnika zawodów, a w przypadku niepełnoletnich 
uczestników zawodów przez ich rodziców lub opiekunów prawnych 
Regulaminu zawodów i zobowiązanie do przestrzegania tego Regulaminu, 

iii. zaakceptowanie przez uczestnika zawodów, a w przypadku niepełnoletnich 
uczestników zawodów przez ich rodziców lub opiekunów prawnych 
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Regulaminu Big Wall Centrum Wspinaczkowego i zobowiązanie do 
przestrzegania tego Regulaminu 

iv. wyrażenie zgody przez uczestnika zawodów, a w przypadku niepełnoletnich 
uczestników zawodów przez ich rodziców lub opiekunów prawnych, na 
przetwarzanie danych osobowych uczestnika zawodów w postaci imienia i 
nazwiska, wieku i płci oraz w przypadku niepełnoletnich uczestników 
zawodów danych osobowych w postaci imienia i nazwiska ich rodziców lub 
opiekunów prawnych podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym 
mowa powyżej, w tym na zamieszczanie danych osobowych w postaci 
imienia, nazwiska z przypisanym miejscem na liście kwalifikacyjnej na 
kontach organizatora w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, 
Instagram oraz na stronie internetowej organizatora 

v. wyrażenie zgody przez uczestnika zawodów, a w przypadku niepełnoletnich 
uczestników zawodów przez ich rodziców lub opiekunów prawnych na 
utrwalanie przez organizatora i osoby trzecie w ramach zawodów wizerunku 
uczestnika zawodów oraz rozpowszechnianie tak utrwalonego wizerunku, w 
tym w na kontach organizatora w serwisach społecznościowych takich jak 
Facebook, Instagram oraz na stronie internetowej organizatora w formie 
zdjęć i filmów z zawodów, 

vi. dostarczenie przez niepełnoletnich uczestników zawodów przed 
rozpoczęciem zawodów oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych o 
wyrażeniu zgody ich na start w zawodach, 

vii. uiszczenie opłaty startowej w wysokości: 
1. do 30 września 2022 – 99,00 zł 
2. od 1 do 31 października 2022 – 119,00 zł 
3. od 1 listopada 2022 – 149,00 zł 

viii. wyżej opisane oświadczenia oraz zgody objęte zostały osobnymi 
formularzami przeznaczonymi dla uczestników pełnoletnich oraz dla 
uczestników niepełnoletnich i formularze te są dostępne w recepcji 
organizatora oraz na stronie internetowej organizatora. Podpisane 
formularze należy przekazać organizatorowi najpóźniej przed rozpoczęciem 
zawodów. 

c. Opłata startowa, o której mowa w punkcie b.vii powinna zostać uiszczona przelewem 
na konto Organizatora:  
PKO BP S.A. 09 1020 4795 0000 9202 0341 7839, lub wpłacona w recepcji Big 
Walla. 

d. Organizator informuje, że jest administratorem następujących danych osobowych 
uczestników zawodów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych: imienia, 
nazwiska, wieku i płci. Dane te będą przetwarzane przez organizatora na podstawie 
wyrażonej przez uczestników zgody w celu przeprowadzenia zawodów 
wspinaczkowych, w związku z czym przetwarzanie to będzie się odbywać na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych - RODO). Dane te zostały administratorowi podane podczas zgłoszenia do 
udziału w zawodach za pomocą formularza rejestracyjnego. Odbiorcami danych 
osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy administratora, w tym 
instruktorzy wspinaczki, a także podmioty świadczące na rzecz organizatora usługi 
księgowe lub prawne. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to 
niezbędne do celu, w których dane te są przetwarzane, zaś po zakończeniu tego 
okresu organizator może przechowywać wyżej wymienione dane osobowe również 



przez okres, w którym w związku z udziałem w zawodach, uczestnik lub jego 
przedstawiciel prawny może wobec organizatora zgłaszać jakiekolwiek roszczenia, jak 
również przez okres, w którym uprawnione organy państwa mogą żądać dostępu do 
tych danych w ramach prowadzonych czynności kontrolnych. W tym przypadku dane 
przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora 
danych, jakim jest możliwość obrony lub zadośćuczynienia roszczeniom osób 
trzecich, bądź wypełnienie obowiązków wobec organów państwa. Uczestnikom oraz 
ich przedstawicielom prawnym przysługuje prawo do żądania od organizatora 
dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo 
do przenoszenia danych. Uczestnikom oraz ich przedstawicielom prawnym 
przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Podanie wyżej 
wymienionych danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w zawodach. 
Niepodanie tych danych może uniemożliwić realizację zobowiązań organizatora, 
których wykonania podjął się na rzecz uczestnika zawodów. 

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
a. Zawody odbędą się 19 listopada 2022 w Big Wall Centrum Wspinaczkowym przy ul. 

Staszica 1 w Szczecinie 
b. Zawody rozpoczną się o godzinie 10:00 

3. PRZEBIEG ZAWODÓW 
a. Zawody zostaną rozegrane w formule open w jednej grupie startowej. 
b. Uczestnicy zawodów będą mieli do pokonania 30 przystawek eliminacyjnych – 15 

dróg na trudność z dolną asekuracją oraz 15 boulderów. 
c. Za utrzymanie chwytu bonusowego zawodnik otrzymuje 5 pkt., za utrzymanie 

chwytu Topowego 5 pkt.. Przystawka zostanie uznana za zrobioną, jeśli uczestnik 
zawodów utrzyma TOP obiema rękami. Nie będą punktowane: dotknięcie chwytu 
bonusowego czy TOPu oraz utrzymanie TOPu tylko jedną ręką, bez dołożenia drugiej 
oraz drogi ukończone z pominięciem wpinek. Za zrobienie przystawki w pierwszej 
próbie (flash), zawodnik otrzymuje dodatkowe 5 pkt.. Maksymalna liczba punktów do 
zdobycia na każdej przystawce i drodze to 15.  

d. Oznaczenie przystawek boulderowych:  
i. Start: startujemy oburącz z oznaczonego chwytu startowego; jeżeli jako 

startowe oznaczono dwa chwyty, należy startować jedną ręką z jednego, 
drugą – z drugiego; przed wykonaniem pierwszego ruchu należy oderwać 
całe ciało od ziemi (nie “skaczemy” do kolejnych chwytów ze startu).  

ii. Bonus: Zaliczenie bonusu polega na wyraźnym utrzymaniu jedną ręką chwytu 
bonusowego; jeżeli jednak zawodnik ukończył całego balda, to ma zaliczony 
bonus, nawet jeśli ominął go w trakcie wspinaczki.  

iii. TOP: Ukończenie problemu (TOP) polega na utrzymaniu oburącz chwytu 
topowego. Na niektórych przystawkach możliwe jest dołożenie dodatkowego 
chwytu „tylko dla pań”. Zrobienie przystawki z wykorzystaniem „damskiego 
chwytu” przez mężczyznę nie będzie punktowane. Panie nie muszą korzystać 
z dodatkowego chwytu. 

e. Oznaczenie wstawek z liną:  
i. Start: startujemy oburącz z oznaczonego chwytu startowego; jeżeli jako 

startowe oznaczono dwa chwyty, należy startować jedną ręką z jednego, 
drugą – z drugiego; przed wykonaniem pierwszego ruchu należy oderwać 
całe ciało od ziemi (nie “skaczemy” do kolejnych chwytów ze startu).  

ii. Bonus: Zaliczenie bonusu polega na wyraźnym utrzymaniu jedną ręką chwytu 
bonusowego; jeżeli jednak zawodnik ukończył całą , to ma zaliczony bonus, 
nawet jeśli ominął go w trakcie wspinaczki.  



iii. TOP: Ukończenie wstawki (TOP) polega na utrzymaniu chwytu topowego i 
wykonaniu wpinki topowej oraz wszystkich wpinek w linii drogi.  

f. Uczestnicy zawodów otrzymają indywidualne karty startowe, na której sami będą 
wpisywali zdobyte TOPy, BONUSy i FLASHe. 

g. Uczestnicy zawodów mają nieograniczoną liczbę podejść do jednej przystawki. 
h. Zawodnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie – kobiety i mężczyźni. Po 5 

zawodników z każdej kategorii z największą liczbą punktów dostanie się do finału. 
i. W finale zawodnicy z każdej kategorii, będą mieli do pokonania po jednej drodze na 

trudność.  
j. Sytuacje sporne rozstrzyga organizator. 

4. KLASYFIKACJA KOŃCOWA 
a. Zwycięzcą zawodów zostaje zawodnik, który dotrze do TOPu na drodze finałowej lub 

osiągnie najwyższy chwyt spośród pozostałych finalistów. W przypadku remisu, o 
zwycięstwie decyduje liczba punktów zdobyta w eliminacjach. O kolejności finalistów 
będą decydowały: 

i. Osiągnięta wysokość na drodze finałowej 
ii. Punkty zdobyte w eliminacjach 

iii. Czas potrzebny na pokonanie drogi 
b. Zawodnicy, którzy nie dostaną się do finału, zostaną sklasyfikowani na podstawie 

zdobytych punktów w eliminacjach 
c. Lista klasyfikacji końcowej będzie opublikowana do dwóch dni po zawodach na 

profilu organizatora w serwisie Facebook oraz na stronie internetowej organizatora 
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a. Organizator zobowiązuje się do organizacji zawodów, zgodnie z zapisami niniejszego 
Regulaminu zawodów. 

b. Organizator oświadcza, że w związku z faktem, iż w ramach zawodów odbywać się 
będą aktywności wspinaczkowe, nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka 
różnych, również poważnych, kontuzji (urazów) wśród uczestników, nawet w 
przypadku zapewnienia przez organizatora odpowiedniego sprzętu i warunków 
wspinania oraz stosowania wszystkich zasad bezpieczeństwa związanych z 
uprawianiem tego sportu. W związku z powyższym uczestnicy zawodów oraz ich 
rodzice lub opiekunowie prawni akceptują, że ryzyko takie występuje. 

c. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu zawodów. 
 

 

 


