
BOULDER EXTRAKLASA - REGULAMIN  

 
Organizator: BaRocka s.c. 
 
Data i miejsce: Zawody rozpoczną się 12 stycznia 2019 roku i będą się odbywały co tydzień na                 
wybranych ścianach wspinaczkowych w Polsce. Oficjalne zakończenie będzie miało miejsce w           
Mobius Studio przy ul. Czarnowskiej 17, 25-504 w Kielcach dnia 13 kwietnia 2019 roku. 
 
 
Regulamin i formuła zawodów  
 

1. Uczestnik startuje w wybranej przez siebie kategorii: Light lub Pro.  
2. Wskazane jest aby osoba wspinająca się na poziomie VI.3 / 7A lub wyższym, wybrała dla               

siebie kategorię Pro, jednak nie będzie to weryfikowane przez Organizatora i pozostaje            
decyzją Uczestnika. 

3. W każdej kategorii do zrobienia będzie po 25 boulderów (20 boulderów jest wspólnych dla              
obu kategorii).  

4. W kategoriach Light i Pro przewidziana jest osobna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn.  
5. Osoby poniżej 10 roku życia mogą startować w zawodach pod warunkiem nieustannego,            

czujnego nadzoru rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku osób powyżej 16 roku            
życia wystarczająca jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego. 

6. Uczestnicy, niezależnie od kategorii mają 2,5 godziny na pokonanie problemów. Czas jest            
wyznaczony dla każdej grupy. Organizator nie gwarantuje możliwości startu w innej grupie,            
niż zadeklarowana przez Uczestnika przy rejestracji. 

7. W każdej kategorii za BONUS Uczestnik otrzyma 1 pkt, a za TOP 3 pkt. 
8. W klasyfikacji generalnej będzie branych pod uwagę 5 najlepszych wyników danego           

Uczestnika. 
9. W przypadku miejsc ex aequo decyduje wynik z rundy finałowej, która odbędzie się na              

Mobiusie w Kielcach 13 kwietnia. 
10. Zrobienie boulderu w pierwszej próbie nie będzie dodatkowo punktowane. 
11. Na niektórych problemach chwyty dla kobiet mogą zostać dołożone – jednak decyzja należy             

do ściany wspinaczkowej, na której odbywają się w danym dniu zawody. W przypadku             
użycia ich przez panów – boulder nie może zostać zaliczony. Panie nie mają obowiązku z               
nich korzystać. 

12. Jeżeli ściana dysponuje dużą powierzchnią i chce zapewnić kobietom niektóre osobne           
bouldery; z przyczyn np. parametru to jest to dozwolone, jednak w takim wypadku zarówno              
boulder męski jak i damski musi być oznaczony (np. 24M, 24K). 

13. Każdy Uczestnik otrzyma od Organizatora kartę startową, na której sam będzie wpisywał            
TOPY i BONUSY. 

14. Uczestnicy mają nieograniczoną liczbę podejść i prób. Dozwolone jest patentowanie od           
środka. 

15. Na każdym boulderze będą zaznaczone chwyty startowe, bonusy i topy. 
16. Nagrody będą podane na stronie na facebooku Boulder Extraklasy. Po zakończeniu każdej            

edycji będzie odbywało się losowanie nagród wśród wszystkich uczestników. 
17. W klasyfikacji generalnej przewidziane są nagrody finansowe w kategorii Pro, które będą            

zależne od ilości uczestników; 5 zł z każdej opłaty startowej będzie przeznaczone na wyżej              
wspomniane nagrody. W kategorii Light przewidziane są nagrody rzeczowe. 

18. Podział procentowy nagród w kategori PRO wśród kobiet i mężczyzn przedstawia się            
następująco 
Całą pulę pieniędzy dzielimy na  pół pomiędzy kobiety i mężczyzn: 



50% - pierwsze miejsce 
30% - drugie miejsce  
20% - trzecie miejsce 
 

19. Liczba punktów za poszczególne miejsca przedstawiona jest w tabeli poniżej: 
Miejsce  Liczba punktów  

1 200 

2 160 

3 120 

4 100 

5 90 

6 80 

7 72 

8 64 

9 58 

10 52 

11 50 

12 48 

13 46 

14 44 

15 42 

16 40 

17 38 

18 36 

19 34 

20 32 

21 31 

22 30 

23 29 

24 28 

25 27 

24 26 

... ... 

51 1 

miejsca poniżej 51  0 



Warunki uczestnictwa 
 

1. Zgłoszenia na zawody odbywają się wyłącznie przez formularz internetowy. 
2. Uczestnik zgłasza się na wybrany termin do konkretnej grupy podanej przez ścianę. 
3. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort Uczestników, Organizator nie gwarantuje          

możliwości startu osobom, które nie dokonają zgłoszenia przez formularz internetowy. 
4. Niepełnoletni Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia organizatorom oświadczenia od         

rodziców lub opiekunów prawnych o zezwoleniu na start. 
5. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej w wysokości 40 zł            

według wymagań  poszczególnych obiektów.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom informacji na temat zawodów           

na podane w zgłoszeniach adresy e-mail. 
7. Biorąc udział w zawodach Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na publikowanie jego           

wizerunku na zdjęciach i filmach z zawodów. Organizator zastrzega sobie, a także            
podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania 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 BaRocka s.c. 

8. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia NNW. Akceptacja          
niniejszego Regulaminu jest jednocześnie poświadczeniem posiadania tego ubezpieczenia. 

9. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem             
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwością           
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. 

10. Organizator zastrzega sobie prawa do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ostateczna          
interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator          
będzie informował na stronie wydarzenia na Facebooku. 

 
 

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. 


