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REGULAMIN OTWARTYCH ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH  

pod patronatem Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdaoskiej 

iKlubu Wysokogórskiego Trójmiasto 
 

I. OGRANIZATORZY: 

1. Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdaoskiej 

Al. Zwycięstwa 12, 

80-219 Gdaosk 

2. Klub Wysokogórski Trójmiasto 

ul. Augustyoskiego 3,  

80-819 Gdaosk 

II. TERMIN ZAWODÓW 

 28 stycznia 2023 roku. 

III. MIEJSCE ZAWODÓW: 

Ścianka wspinaczkowa Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdaoskiej 

Al. Zwycięstwa 12, 

80-219 Gdaosk 

https://goo.gl/maps/63oPDYLkRwJmutdd8 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W zawodach mogą uczestniczyd osoby, które: 

 zapoznały się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowały jego warunki; 
 posiadają polisę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków; 
 dokonały zgłoszenia i uiściły opłatę startową; 
 w przypadku osób niepełnoletnich – dostarczą przed zawodami zgodę rodzica lub opiekuna 

prawnego na start w zawodach i publikację wizerunku; 
 posiadają obuwie zamienne, które należy stosowad w strefie zawodów przy ściance 

wspinaczkowej. 

V. ZGŁOSZENIA: 

1. Zgłoszeo na zawody można dokonad do dnia 27.01.2023 godz 12:00 roku za pośrednictwem 
systemu Competit: https://competit.pl/zgloszenie/4783 lub jeśli pozostaną wolne miejsca także  
w dniu wydarzenia w biurze zawodów. 

2. Organizatorzy nie gwarantują możliwości startu osobom, które nie dokonają zgłoszenia przez 
Internet. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2F63oPDYLkRwJmutdd8&h=AT0qr_JOGkevC-ofk4vv5uNiP4FtNW61HrA9wiBZxQV_DujR1R0nt-guvKSwmAg48Iu1ahOUJgP_NRZzsJ_rhLLIQQhZI1P6B0wT5uCB0DytgaSBn9BKOY2RElNtlkwVq6zLzDxSwHVgPAtC8Z8vIg8OQHPZ5k2z3Dt5&__tn__=q&c%5b0%5d=AT3J2cmCfnUjmZbU9Geb_bZznLZF9N7lVIfoz3ktWhQ3sBr1SKMZ6k2x6whVEckY6lrRJ8iBKUB9Wjwt73Eju2VS86UBrY7FBk2dtJ3l-wmubtuFbPxAJwcPR6wcQdfEDlrXet1gbN5w7lzicRUhla9aw2U8WnAO6BRbmauvf4QBLHyo0wm8
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VI. OPŁATA STARTOWA: 

1. Opłata startowa wynosi 50zł. Opłatę startową należy uiścid przez formularz zgłoszeniowy 

https://competit.pl/zgloszenie/4783 

2. W przypadku nieuiszczenia opłaty, zawodnik zostanie usunięty z listy startowej. 

3. W przypadku gdy na listach startowych w dniu wydarzenia pozostaną wolne miejsca, będzie 

istniała możliwośd dokonania zgłoszenia oraz uiszczenia opłaty w biurze zawodów. 

4. W związku z treścią art. 38 pkt. 12) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, osobie 

zarejestrowanej, która dokonała płatności nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej         

w ten sposób umowy w terminie 14 dni. (Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem 

przedsiębiorstwa lub na odległośd nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 12)  

o świadczenie usług (...) związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi 

lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzieo lub okres świadczenia usługi). 

VII. KATEGORIE: 

1. Zawody w prowadzeniu skierowane są dla wspinaczy na każdym poziomie. 

2. Zawodnicy i zawodniczki rywalizowad będą w kategoriach: 

 OPEN mężczyzn i kobiet; 

 

Oraz podkategoriach: 

 Członkowie KWT mężczyźni i kobiety; 

 Zawodnicy PG mężczyźni i kobiety; 

 Pracownicy PG mężczyźni i kobiety. 

VIII. FORMUŁA i PRZEBIEG ZAWODÓW: 

1. Eliminacje 

Eliminacje odbędą się na 6 drogach eliminacyjnych pokonywanych w stylu FLASH z DOLNĄ 

asekuracją, w zakresie trudności V/5a - VI.5+/8a. Drogi będą ponumerowane od najłatwiejszej do 

najtrudniejszej. Do finału dostaje się 6 najlepszych zawodniczek i 6 najlepszych zawodników z 

eliminacji. 

Zawodnicy startują w 2 grupach eliminacyjnych, w każdej czas wspinania wynosi 3 godziny. Na 

każdej drodze będzie można oddad maksymalnie 2 próby. Po odpadnięciu nie można „patentowad” 

dróg – należy od razu zjechad bezpiecznie do podstawy ściany i zwolnid linę, aby wspinad mogła się 

kolejna osoba, po czym ustawid się w kolejce do kolejnej próby lub innej drogi. Nie ma chwytów 

startowych/pozycji startowej na drogach (każdy może sięgnąd z ziemi do dowolnych chwytów na 

robionej przez siebie drodze). Start próby jest liczony od momentu oderwania obydwu nóg od ziemi. 

Nie będzie liczony czas przejścia. 

Na dwóch najłatwiejszych drogach (5a, 6a) nie będzie sędziów - punktowane będą tylko za TOPa, 

(maksymalna ilośd punktów) czyli wpięcie się do łaocucha (nie ma bonusów / liczenia punktów za 

chwyt). 
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Na czterech najtrudniejszych drogach (VI.1/6b, VI.3/7a, VI.4/7b iVI.5+/8a) będzie obecny sędzia, 

który będzie zapisywał wynik w każdej z prób (pełen punkt za utrzymanie chwytu oraz plus za 

wykonanie ruchu do kolejnego chwytu). 

Po wykonaniu wstawek w drogi eliminacyjne dla chętnych startujących w zawodach będzie 

możliwośd wspinania się po pozostałych kilkudziesięciu drogach dostępnych na obiekcie w ramach 

czasu przeznaczonego dla swojej grupy eliminacyjnej. 

2. Finały 

Do finału awansuje sześciu mężczyzn i sześd kobiet, którzy uzyskają najlepsze wyniki w rundzie 

eliminacyjnej. Wspinanie finałowe obywad się będzie w formule ON SIGHT na jednej drodze 

przygotowanej oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Finaliści przebywad będą w strefie izolacji, której 

zamknięcie nastąpi o godzinie 16.30. Start będzie naprzemienny - kobieta/mężczyzna rozpoczynając 

od zawodników, którzy uzyskali najniższą liczbę punktów w eliminacjach. Punktacja przejścia dróg 

finałowych liczona będzie w formacie IFSC (liczony będzie też czas przejścia). 

3. Zwycięzcy pozostałych kategorii będą wyłonieni na podstawie koocowej klasyfikacji ustalonej wg 

zasad punktacji ogólnej. 

4. Zasady punktacji ogólnej: 

W punktacji ogólnej liczyd będą się po kolei: 

 suma punktów z 6 dróg eliminacyjnych (z najlepszych prób); 

 w razie remisu punktowego w eliminacjach zdecyduje suma punktów uzyskanych w pierwszej 

próbie; 

 w razie remisu w finale o kolejności zadecyduje wynik z eliminacji. 

 w razie remisu „absolutnego” w finale o kolejności zadecyduje czas przejścia drogi finałowej. 

5. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów i ostateczną interpretacją wyników będą czuwad: 

 Artur Polaoski – sędzia główny zawodów, 

 Hanna Sieczko – sędzia zawodów, 

 Zbigniew Czerwioski – sędzia zawodów, 

 Karol Małgorzewicz – sędzia zawodów. 

6. Harmonogram zawodów: 

 8:00 - otwarcie biura zawodów 

 9:00-12:00 - start pierwszej grupy eliminacyjnej 

 12:00 - 15:00 - start drugiej grupy eliminacyjnej /ogłoszenie listy finalistów 

 16:30 – zamknięcie strefy izolacji dla finalistów 

 17:00 - 19:00 - finały kobiet i mężczyzn 

 19:30 - ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród  

 21:00 - otwarte after party w siedzibie KWT (Baszta Biała, ul. ul. Augustyoskiego 3, Gdaosk) 

IX. NAGRODY 

1. Zawodnikom i zawodniczkom uczestniczącym w zawodach przyznane zostaną następujące 

nagrody: 

 Za miejsce pierwsze w kategorii OPEN mężczyzn - bon 500 zł do Polar Sport, wyjątkowy 

puchar - jaszczurka, termos honer 0,5l od TUTTU; 
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 Za miejsce drugie w kategorii OPEN mężczyzn - bon 200 zł do Polar Sport, termos honer 0,5l 

od TUTTU, karnet do Mono Climb; 

 Za miejsce trzecie w kategorii OPEN mężczyzn - bon 100 zł do Polar Sport, butelka Tritan 

Bottle Viking od TUTTU; 

 Za miejsce czwarte w kategorii OPEN mężczyzn - kubek termiczny Lando od TUTTU; 

 Za miejsce piąte w kategorii OPEN mężczyzn - kubek Grimpado; 

 Za miejsce szóste w kategorii OPEN mężczyzn - kubek Grimpado; 

 

 Za miejsce pierwsze w kategorii OPEN kobiet - bon 500 zł do Polar Sport, wyjątkowy puchar - 

jaszczurka, termos honer 0,5l od TUTTU; 

 Za miejsce drugie w kategorii OPEN kobiet - bon 200 zł do Polar Sport, butelka Tritan Bottle 

Viking od TUTTU, karnet do Mono Climb; 

 Za miejsce trzecie w kategorii OPEN kobiet - bon 100 zł do Polar Sport, butelka Tritan Bottle 

Viking od TUTTU; 

 Za miejsce czwarte w kategorii OPEN kobiet - kubek termiczny Lando od TUTTU; 

 Za miejsce piąte w kategorii OPEN kobiet - kubek termiczny Lando  od TUTTU; 

 Za miejsce szóste w kategorii OPEN kobiet - kubek Grimpado. 

 

 Za miejsce pierwsze w kategorii członków KWT mężczyźni - bon 100 zł do Polar Sport, kubek 

Grimpado, karnet do Mono Climb; 

 Za miejsce pierwsze w kategorii członków KWT kobiety - bon 100 zł do Polar Sport, kubek 

Grimpado, karnet do Mono Climb; 

 

 Za miejsce pierwsze w kategorii zawodnicy PG mężczyźni- nagrody niespodzianki 

ufundowane przez Politechnikę Gdaoską; 

 Za miejsce pierwsze w kategorii zawodnicy PG kobiety - nagrody niespodzianki 

ufundowaneprzez Politechnikę Gdaoską; 

 

 Za miejsce pierwsze w kategorii pracownicy PG mężczyźni - nagrody niespodzianki 

ufundowane przez Politechnikę Gdaoską; 

 Za miejsce pierwsze w kategorii pracownicy PG kobiety - nagrody niespodzianki ufundowane 

przez Politechnikę Gdaoską. 

2. Ponadto po zakooczonym finale, wśród wszystkich zawodników obecnych na sali rozlosowane 

zostaną poniższe nagrody. Przyznanie nagrody wymaga obecności podczas losowania. 

 30 wejściówek na ścianki wspinaczkowe (Mono, Murall, Elewator, Alfa); 

 10 wejściówek na ścianki wspinaczkowe z kawką w zestawie (Problem, Grimpado); 

 5 wejściówek na Grimpado z treningiem u dowolnego trenera. 

X. WIZERUNEK 

Biorąc udział w zawodach Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na publikowanie jego wizerunku na 

zdjęciach i filmach z zawodów. Organizatorzy zastrzegają sobie, a także podmiotom powiązanym, 

prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęd, materiałów filmowych, wywiadów  

i nagrao przedstawiających Uczestników, które mogą byd bezpłatnie umieszczane w mediach  

w celach sprawozdawczych i promujących zawody, zgodnie z etyką i przepisami prawa. Uczestnik 

oświadcza, że Organizatorzy nie są i nie będą zobligowani do uiszczenia jakichkolwiek opłat 

związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej 
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licencji na używanie wypowiedzi oraz swojego wizerunku bez powiadomienia w celu reklamy  

i promocji zawodów oraz innych wydarzeo organizowanych przez Organizatorów. 

XI. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Wspinaczka sportowa stanowi sport podwyższonego ryzyka. W celu zapewnienia jak największego 

bezpieczeostwa niezbędne jest bezwzględne przestrzeganie regulaminu obiektu, na którym 

rozgrywane będą zawody, jednakże nawet przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności 

wspinanie z asekuracją dolną może wiązad się z ryzykiem uszkodzenia ciała lub doznania 

uszczerbku na zdrowiu. Start w zawodach odbywa się na własną odpowiedzialnośd wspinających. 

2. Zawodnik zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

XII. REKLAMACJE I DANE KONTAKTOWE: 

Reklamacje w sprawie procesu rejestracji na zawody należy zgłaszad w drodze mailowej,na adres:. 

sekretariat@kwtrojmiasto.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatorów w terminie 14 

dni od dokonania zgłoszenia. 

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1.   Administratorami danych osobowych podanych przez zawodników są Organizatorzy. 

2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, w szczególności obejmujących imię  

i nazwisko, płed, datę urodzenia, miejsce i kraj zamieszkania oraz przynależnośd klubową, adres 

email i numer telefonu, a także numer rachunku bankowego stanowią: 

a. art. 6 ust.1 lit. b) RODO w zakresie koniecznym do realizacji zadao związanych zorganizacją 

zawodów; 

b. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnychciążących 

na Administratorze, w szczególności w postaci opracowywania iprzechowywania dokumentacji 

księgowej; 

c. art. 6 ust.1 lit. f) RODO w zakresie realizacji uzasadnionego interesu Administratora, wcelu 

oceny prawidłowości przeprowadzenia zawodów, zasadności kierowanych roszczeo, 

polepszenia standardów obsługi oraz w celu zapewnienia bezpieczeostwa; 

d. art. 6 ust.1 lit. a) RODO w oparciu o wyrażoną zgodę na rejestrację oraz publikację wizerunku 

podczas uczestnictwa w zawodach. 

3. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji obowiązków wynikających  

z organizacji zawodów i przez okres wynikający z przepisów prawa, wszczególności dotyczących 

przechowywania dokumentacji księgowej. W celu zapewnienia ochrony interesów prawnych 

Organizatorów, dane osobowe przetwarzane będą do kooca upływu terminu przedawnienia 

ewentualnych roszczeo. 

4. Dane osobowe pozyskane w oparciu o udzieloną zgodę, przetwarzane będą przez okres istnienia 

uzasadnionego interesu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub odwołania zgody wyrażonej na 

przetwarzanie danych osobowych we wskazanych celach. 
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5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla których 

są przetwarzane. 

6. Dane osobowe nie będą udostępniane bądź przekazywane podmiotom zewnętrznym, za 

wyjątkiem: podmiotów uprawnionych do tego na mocy przepisów prawa, upoważnionych 

pracowników i współpracowników Organizatorów, podmiotom biorącym udział w organizacji 

zawodów, a także takich, z którymi Administrator zawrze stosowne umowy, przykładowo w 

zakresie księgowości, płatności elektronicznych. Ponadto, dane osobowe zostaną udostępnione 

na portalu Competit w ramach publikacji listy zarejestrowanych zawodników, a także podczas i po 

zawodach, w ramach publikacji listy zawodników oraz wyników zawodów w miejscu ich 

przeprowadzania oraz na stronach internetowych dotyczących wydarzenia. 

7. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie 

będą przedmiotem sprzedaży oraz nie będą podlegały profilowaniu. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych, prawo do przenoszenia danych, 

b. prawo żądania ich sprostowania / poprawienia, żądania ograniczenia przetwarzania, żądania 
usunięcia danych, 

c. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu szczególną sytuację, 

d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na 
legalnośd przetwarzania danych przed wyrażeniem zgody, 

e. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dane osobowe przetwarzane będą w sposób zapewniający im stosowne i odpowiednie 

zabezpieczenie, w szczególności ochronę przed niedozwolonym czy niezgodnym z prawem 

przetwarzaniem danych osobowych lub przypadkową utratą, zniszczeniem, zagubieniem, 

uszkodzeniem, przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. 

XIV. ZMIANY REGULAMINU 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów. 

3. O zmianach w Regulaminie Organizatorzy będą informowad na stronie zapisów na zawody lub na 

stronie wydarzenia w portalu Facebook. 


