Regulamin towarzyskich boulderowych zawodów wspinaczkowych

1.Organizator
BLO High Flyers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ul. Sikorki 21A 31-589 Kraków
NIP: 6342928174

2. Termin i miejsce zawodów
25.06.2022 godz. 10.00 - 18.00 BLOKatowice ul. Karoliny 18 , Katowice

3. Uczestnictwo
Zawody mają charakter otwarty. W zawodach mogą wziąć udział wspinacze którzy:
a) mają ukończone co najmniej 12 lat
b) posiadają ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
c) uiściły opłatę startową
d) zapoznały się i akceptują treść niniejszego Regulaminu Zawodów
e) zapoznały się i akceptują treść Regulaminu Obiektu Organizatora
f) w przypadku niepełnoletnich uczestników zawodów, dostarczą oni oświadczenia rodziców
lub opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na ich na start w zawodach

4. Zgłoszenia
Zgłoszenia na zawody ruszają z dniem 23.05.2022 (poniedziałek) o godzinie 16.00 pod
linkiem:
https://competit.pl/zgloszenie/7750/

5. Opłata startowa
a) Opłata startowa wynosi 50 zł, w dniu zawodów 60 zł.
b) Opłatę rejestracyjną dokonuje się w czasie zapisów przez link:
https://competit.pl/zgloszenie/7750/ lub w recepcji BLOKatowice do 25.06.2022

6. Rejestracja zawodów
Każdy zawodnik, po przybyciu na miejsce zawodów, musi stawić się w biurze zawodów w
celu:
- weryfikacji jego obecności lub zapisu,
- podpisania wymaganych oświadczeń

7. Nagrody
a) Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w kategorii:
a. Fighterzy
b. Fighterki
c. Fighter Young
d. Fighterka Young
b) Nagrody rozlosowywane wśród uczestników

8. Formuła zawodów
a) zawody zostaną rozegrane w formule open w jednej grupie startowej w konkurencji
bouldering
b) uczestnicy zawodów będą mieli do pokonania 20 przystawek eliminacyjnych.
c)

Oznaczenie przystawek:
•

•
•

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).
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.
TOP: Ukończenie problemu (TOP) polega na utrzymaniu oburącz chwytu topowego
przez 3 sekundy lub w pozycji stabilnej.

d) uczestnicy zawodów otrzymają indywidualne karty startowe, na której sami będą wpisywali
zdobyte TOPy i BONUSY, a po zakończonym starcie oddadzą je do recepcji.
e) uczestnicy zawodów mają nieograniczoną liczbę podejść do jednej przystawki.

Punktacja
a) ukończenie balda 3 pkt
b) utrzymanie chwytu bonusowego 1 pkt
c) nie będą punktowane: dotknięcie chwytu bonusowego czy TOPu oraz utrzymanie TOPu tylko
jedną ręką, bez dołożenia drugiej.

9. Finał zawodów
Dokładna formuła przeprowadzenia finału zostanie ujawniona w dniu zawodów.

10. Harmonogram zawodów

- Od 10.00 do 18.00 – eliminacje
- Od 18.00 do 18.30 – przerwa techniczna
- Od 19.00 do 20.00 – finały
- Od 20.00 – afterparty, grill

11. Klasyfikacja końcowa
a) wyniki zawodów (lista zwycięzców) zostaną ustalone na podstawie liczby zdobytych przez
zawodników TOPów, a w przypadku zawodników, którzy zdobędę równą liczbę TOPów, o kolejności
będzie decydować liczba zdobytych BONUSÓW.
Wyniki zostaną opublikowane na naszej stronie Facebook oraz na recepcji.

12. Postanowienia końcowe
- Przystąpienie do zawodów jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych, fotografowanie uczestników imprezy i umieszczanie ich zdjęć w relacjach z zawodów
zamieszczanych w internecie
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność
- Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
- Uczestnicy zawodów muszą pozostawić w biurze zawodów zgodę na udział w zawodach oraz zgodę
na publikacje danych osobowych oraz wizerunku uczestnika zawodów. W przypadku osób
niepełnoletnich potrzebna będzie pisemna akceptacja rodziców/opiekunów prawnych. Zgoda do
pobrania z recepcji. Niepodpisanie w/w zgody będzie skutkowało skreśleniem z listy uczestników
zawodów

13. Protesty
Po zakończeniu eliminacji i opublikowaniu wyników, zawodnicy mają 30 minut na zgłoszenie
protestów/ błędów.

14. Zarejestrowanie zawodnika w biurze zawodów jest jednoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu.
15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
16. Osoba odpowiedzialna za zawody:
Julia Bieńkowska nr telefonu: 504-941-133
Kinga Kluska: 510 – 866 -871

