
Regulamin zawodów
wspinaczkowych
Flash Revolution 2022
Regulamin Zawodów Wspinaczkowych Flash Revolution 2020. Uczestnicy są
zobligowani do przestrzegania również regulaminu Centrum Wspinaczkowego
Flash (dostępny na obiekcie i stronie www).
Regulamin https://wspinanie.bialystok.pl oraz w Centrum Wspinaczkowym
Flash przy ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok.
1. Organizator:
Flash Mateusz Zaręba
Ul. Przędzalniana 60
15-688 Białystok
NIP 542 293 15 74
2. Cel zawodów:
Popularyzacja i upowszechnianie wspinaczki sportowej na obiektach
zamkniętych. Budowanie pozytywnego wizerunku naszego regionu i jego
społeczności. Zapewnienie turbo imprezy integracyjno - sportowej dla
środowiska wspinaczkowego.
3. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy, którzy spełniają poniższe
warunki:
o Zapoznały się i akceptują treść niniejszego Regulaminu Zawodów.
o Zapoznały się i akceptują treść Regulaminu Obiektu Organizatora.
o Uiściły opłatę startową, czują się sprawne, posiadają ubezpieczenie i
ważne badania lekarskie, nie mają żadnych przeciwwskazań do uprawiania
sportu.
4. Terminarz i miejsce rozegrania zawodów w wydarzeniu na Facebook.com:
https://www.facebook.com/events/1320461041469644/
5. Kategorie zawodników:
o Zawody rozegrane zostaną w kategorii głównej kobiet i mężczyzn OPEN.
Dodatkowo (dla docenienia starań, bez półfinałów i finałów) opublikowana
zostanie klasyfikacja w kategoriach: “do lat 15” oraz “najlepsi z Podlasia” .



o Przystępny poziom eliminacji z dodatkowo punktowanym przejściem flash,
półfinały jako drugi etap selekcji oraz finały sprawiają, że zawody są
dedykowane zarówno dla amatorów jak również osób trenujących
zawodniczo.
6. Sposób przeprowadzenia zawodów:
a. Eliminacje – formuła FLASH:
o Punkty przyznawane są za Top i ZONE oraz za przejście drogi FLASH’em.
Każdy z boulderów
eliminacyjnych punktowany jest identycznie (1pkt ZONA, 3pkt Top, 4pkt Top
FLASH’em).
o Przejście drogi FLASH’em oznacza zrobienie jej w pierwszej próbie,
zgodnie z zasadami „fair play” bez obsługi sędziowskiej.
o W rundzie eliminacyjnej zawodnicy rywalizują na 25 problemach o bardzo
różnorodnym charakterze i poziomie trudności.
o Problemy ponumerowane zostaną w kolejności narastających trudności
(poprzez subiektywną ocenę routesetter’ów).
o W rundzie eliminacyjnej zawodnicy mają określony przedział czasowy na
rywalizację – 2,0 h.
o Zawodnicy w eliminacjach sami wypełniają swoje karty startowe.
o Dopuszcza się przyznanie miejsc ex aequo.
o Do półfinału przechodzi 12 najlepszych Dam i 12 najlepszych.
Dżentelmenów - decyduje łączna suma zdobytych punktów z rundy
eliminacyjnej.
o W przypadku miejsc ex aequo liczba zawodników przechodzących do
kolejnej rundy jest pomniejszana.
b. Półfinały – formuła SIECZKA:
o W rundzie półfinałowej zawodnicy (12 Dam i 12 Dżentelmenów) rywalizują
na 4 specjalnie przygotowanych problemach.
o W rundzie półfinałowej zawodnicy mają określony przedział czasowy na
rywalizację – 3,5 min. na boulder, 10 sek. na zmianę. 3,5 min. na odpoczynek
itp. na wzór kolejki wspinanie odpoczynek, wspinanie... wg harmonogramu
podanego w dniu zawodów. W pierwszej kolejności zaczynają osoby z
12-tego miejsca tabeli
najpierw kobiety później mężczyźni wg harmonogramu podanego w dniu
zawodów.
o Brak czasu kradzionego w półfinałach.
c. Finały – formuła oldschoolowa z czasem kradzionym:
o W rundzie finałowej zawodnicy (6 Dam i 6 Dżentelmenów) rywalizują na 4
specjalnie przygotowanych problemach.



o W rundzie finałowej zawodów, uczestnicy mają określony przedział
czasowy na rywalizację – 4 min. na boulder z czasem kradzionym*. W
pierwszej kolejności zaczynają osoby z 6-tego miejsca tabeli jednocześnie
kobiety i mężczyźni wg harmonogramu podanego w dniu zawodów.
o O wygranej decyduje w pierwszej kolejności ilość TOPÓW, później ilość
ZONA, później ilość
prób do TOPÓW, ostatecznie ilość prób do ZONA
o Jest czas kradziony.
*czas kradziony - po wystartowaniu przed upływem 4 min zawodnik może
dokończyć próbę do momentu odpadnięcia.
7. Opłata startowa:
o 90 zł brutto – bilet wstępu na event + pakiet startowy + bilecik żywieniowy
na bankiecie przed finałami + korzystanie z ruskiej bani + afterpary na miejscu
z znanymi DJ’ami + możliwość noclegu na obiekcie z własnym śpiworem
(prysznic w szatniach).
o zapisy online przez -> www.competit.pl/w/4333
o 45zł brutto – limitowana koszulka Flash Revolution 2020.
o 110 zł brutto – opłata za zawody w dniu event’u.

Uczestnik w fazie zapisów online ma 1 dzień na dokonanie płatności poprzez
płatność internetową.

Udana transakcja gwarantuje miejsce w grupie, nie dokonanie wpłaty po 24h
oznacza zwolnienie zarezerwowanego miejsca.

Ceną obowiązującą obie strony jest cena wskazana w systemie w momencie
rezerwacji jako cena zakupu biletu.
Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie
zamówienia, brak potwierdzenia,
niemożność dokonania zapłaty spowodowane błędnym lub niedokładnym
adresem e-mail podanym przez klienta, problemami z siecią internet lub
innymi okolicznościami, na które nie ma wpływu.

8. Nagrody:
Dla najlepszych przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe, butelka
lokalnego trunku, 500zł, statuetka, przede wszystkim SPLENDOR I WIECZNA
CHWAŁA!
9. Działalność medialna:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji imion, nazwisk i podobizn
zwycięzców na swojej stronie



internetowej lub za pośrednictwem innych mediów do celów informacyjnych.
Przystępując do zawodów
uczestnik wyraża zgodę na swoje zaangażowanie w działalność medialną lub
inną działalność promocyjną.
10. Ryzyko startu:
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Wszyscy uczestnicy winni być
ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków oraz posiadać aktualne badania
lekarskie.
Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do dostarczenia organizatorom
oświadczenia od rodziców o zezwoleniu
na start. Zezwolenie to traktowane jest jako zgoda na warunki niniejszego
konkursu zawarte w Regulaminie.
11. Polityka prywatności
Administratorami danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997
r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dalej „u.o.d.o.”, podanych przez
osobę, której dane dotyczą, są
organizatorzy.
Administratorzy danych osobowych przetwarzają dane osobowe na podstawie
u.o.d.o. z uwzględnieniem
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz.
1204 ze zm.).
Administratorzy przetwarzają dane osobowe osoby, której dane dotyczą w
celu kontaktu z osobą wypełniającą
formularz na stronie internetowej i przeprowadzenia zawodów sportowych.
Administratorzy przetwarzają następujące dane osobowe niezbędne do
świadczenia usług drogą elektroniczną
oraz zawarcia i realizacji umowy: • imię i nazwisko • miejscowość
zamieszkania • przynależność do klubu
sportowego • kraj zamieszkania • data urodzenia • płeć • telefon • adres
elektroniczny (e-mail).
Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów,
przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych i prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia,
sprostowania oraz żądania usunięcia
danych osobowych jej dotyczących. W tym celu należy skontaktować się z
Administratorami danych.



Podanie danych osobowych jest konieczne do celów rejestracji uczestnictwa
w zawodach.
Niepodanie danych osobowych lub ich usunięcie na żądanie użytkownika
może uniemożliwić korzystanie z
usług oferowanych przez Administratorów.
Administratorzy przetwarzają i zabezpieczają dane osobowe zgodnie z
przepisami u.o.d.o., w szczególności z
art. 36-39a u.o.d.o.
Na potrzeby organizacji zawodów dla pozostałych uczestników zawodów
będą widoczne następujące dane: imię
i nazwisko, płeć, miejscowość i klub.
12. Polityka Cookies
Administratorzy stosownie do przepisów art. 173 oraz 174 ustawy z dnia 16
lipca 2004 roku Prawo
telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 243) wykorzystują pliki
typu „cookies”, które służą do
zbierania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony
internetowej Administratorów pod
adresem warszawskaligaboulderowa.pl lub/i ligaboulderowa.pl (dalej
„Serwis”).
W Serwisie wykorzystywane są pliki typu Cookies. Pliki Cookies są plikami o
charakterze tekstowym,
przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika i służą do
korzystania ze stron Serwisu. Celem
wykorzystywania plików Cookies przez Serwis jest: a) przystosowanie
zawartości strony do indywidualnych
potrzeb i preferencji Użytkownika; b) utrzymanie sesji Użytkownika.Podczas
odwiedzin Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Użytkownika co
najmniej jeden plik Cookies
w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane
przez przeglądarkę Użytkownika
są automatycznie rejestrowane na Serwerze.
Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania odbierania plików Cookies,
dzięki czemu może pozostać
anonimowy, jednakże wówczas Serwis nie będzie mógł zidentyfikować
Użytkownika ani jego preferencji.
Ograniczenie przesyłania plików Cookies może tym samym wpłynąć na
niektóre funkcjonalności Serwisu. Aby
zablokować możliwość odbierania plików Cookies lub otrzymywać informacje
o ich każdorazowym



umieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika, należy zmodyfikować
odpowiednie ustawienia
przeglądarki internetowej.
Pliki Cookies są dostępne dla Administratora. Pliki Cookies zamieszczane w
urządzeniu końcowym mogą być
wykorzystane również przez dostawcę usługi Google Analitics i Google
AdWords, zgodnie z jego polityką
prywatności.
Pliki Cookies i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej
dostępu nie powoduje zmian
konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym
urządzeniu.
Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień domyślnych przeglądarki
internetowej dotyczących plików
Cookies, to zostaną one umieszczone w jego urządzeniu końcowym i będą
wykorzystywane zgodnie z zasadami
wskazanymi przez dostawcę przeglądarki internetowej. Tym samym pliki
Cookies mogą być przechowywane w
urządzeniu końcowym Użytkownika, a Administrator może uzyskiwać dostęp
do informacji zawartych w tych
plikach.
Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych
przeglądarkach można znaleźć na
stronachdedykowanychposzczególnymprzeglądarkom:a)Firefox:
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka b) Internet Explorer:
http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
c)
Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=9564
7d)Opera:
http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html e) Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
13. Zmiany w regulaminie:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści Regulaminu
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji treści Regulaminu.


