
Regulamin II Memoriału Janusza Nabrdalika 

Informacje ogólne: 

1. Nazwa zawodów:  II MEMORIAŁ  JANUSZA NABRDALIKA  

2. Termin zawodów:  21 kwiecień 2018 r. 

3. Organizator:  SPORT POZIOM 450,  LHOTSE 

4. Kierownik zawodów: Mateusz Szczucki 

5. Sędzia zawodów: Łukasz Mὒller 

6. Miejsce Zawodów:  Sport Poziom 450 ; ul. Narutowicza 51; 41-200  Sosnowiec 

7. Czas rozgrywania zawodów: 9:30 - 16:30. 

Harmonogram zawodów 

• 8:30 – 9:30  Rejestracja Zawodników w Biurze Zawodów. 
• 9:30 – 10:00 Omówienie zasad zawodów 
• 10:00 – 16:30 ZAWODY 
• 17:00  Ogłoszenie Zwycięzców, rozdanie nagród oraz losowanie nagród. 

8. Rejestracja zawodników:. sobota 21 kwietnia 2018 w godzinach 8:30 - 9:30. 

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

Limit zawodników to 60 zespołów /po dwie osoby w każdym zespole/ we wszystkich kategoriach. 

9. Wpisowe: 

W zawodach klasyfikowane są wszystkie zespoły, które zapiszą się na zawody za pomocą formularza 
dostępnego na stronie www.poziom450.pl/zapisy. Obowiązkowe jest zapisanie się dwóch osób /w 
uwagach proszę wpisać nazwisko partnera wspinaczkowego/ 

- przy zapisie przez formularz internetowy i opłacenie wpisowego przelewem do dnia 18.04.2018 - 
20zł/osobę (40 zł za zespół), 

- przy zapisie po 18.04 i opłaceniu wpisowego - 25zł/osobę ( 50 zł / zespół) 

 10. Cel zawodów: upamiętnienie osoby Janusza Nabradlika, propagowanie wspinaczki sportowej, 
integracja środowiska wspinaczkowego. 

11. Zawodnicy muszą mieć skończone 16 lat. W przypadku zawodników poniżej 18 roku życia 
dopuszczone do zawodów będą jedynie osoby, które dostarczą do biura zawodów przed ich 
rozpoczęciem pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych  



Formuła zawodów: 

Podczas zawodów będą prowadzone trzy osobne klasyfikacje: 

- zespoły damskie, 

- zespoły męskie, 

- zespoły mieszane. 

Zawody będą rozegrane w konkurencji  wspinanie na trudność , z asekuracją górną.  

Członkowie zespołów są odpowiedzialni za wzajemną asekurację. 

Każda z punktowanych dróg będzie oznaczona i za każdą będzie można zdobyć określoną ilość 
punktów. 

Punktujemy drogę "zrobioną", przez co rozumie się przejście drogi od początku do końca bez 
obciążania liny i utrzymanie dwoma rękami topu znajdującego się na górnej krawędzi ściany, przy 
czym drogę muszą zrobić obaj członkowie zespołu. 

Każdy zespół otrzymuje kartę z listą i punktacją za poszczególne drogi. Zawodnicy sami wypełniają 
karty i sumują zdobyte punkty. Zawody mają charakter towarzyski i liczymy na zachowanie zasad fair 
play. 

Na każdej z dróg można oddać dowolną ilość prób. Prosimy jednak o zachowanie umiaru w 
patentowaniu i zwracanie uwagi na tworzenie się zbyt dużych kolejek do dróg - celem zawodów jest 
upamiętnienie osoby Janusza Nabrdalika i dobra zabawa. 

Każdą z dróg można punktować tylko raz. 

Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie ilości zrobionych przez zespół dróg. 

Do zrobienia zespoły będą miały około 50 – 60 dróg. 

 

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 bezpieczeństwo podczas asekuracji odpowiedzialni są sami zawodnicy. 

- Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów 
wysiłkowych.  

- Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od ryzyka uprawiania sportów ekstremalnych.  



- 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. 

 

Postanowienia końcowe:  

- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.  

- Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.  

- Podczas zgłoszenia się na zawody za pomocą formularza na stronie www.poziom450.pl uczestnik 
zgadza się na publikację na tej stronie swoich danych: imienia, nazwiska, klubu, miasta pochodzenia. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

 


