
REGULAMIN OTWARTYCH ZAWODÓW BULDEROWYCH 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „TOP HUNTERS” 

 
 
 
 
1. Organizator: 
Sport Poziom 450, ul. Narutowicza 51, 41-200 Sosnowiec. 
 
2. Termin zawodów: 
18.11.2017 
 
3. Kategorie i grupy: 
 
GRUPA I – limit osób 25 dziewczęta i 25 chłopcy 
1. Dziewczęta 9 - 11 lat (urodzone w latach 2006 – 2008) 
2. Chłopcy 9 - 11 lat (urodzeni w latach 2006 – 2008) 
 
GRUPA II – limit osób 15 dziewczęta i 15 chłopcy 
3. Dziewczęta 12 - 13lat (urodzone w latach 2004 – 2005) 
4. Chłopcy 12-13 lat (urodzeni w latach 2004 – 2005) 
 
GRUPA III – limit osób 10 dziewczęta i 10 chłopcy 
5. Dziewczęta 14-15 lat (urodzone w latach 2002 – 2003) 
6. Chłopcy 14-15 lat (urodzeni w latach 2002 – 2003) 
 
Organizator ma prawo do zmiany limitów osób w poszczególnych grupach. 
 
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę obojga rodziców lub 
opiekunów prawnych na udział w zawodach – dokument do pobrania ze 
strony www.poziom450.pl  Brak zgody rodziców/opiekunów prawnych 
dyskwalifikuje ze startu w zawodach. 
 
 
 
4. Zgłoszenia zawodników: 
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15.11.2017 za pośrednictwem 
formularza na stronie http://poziom450.pl/zapisy /??? 
Istnieje możliwość zgłoszenia w dniu zawodów 18.11.2017 
jednak wiąże się to z większą opłatą wpisową oraz ryzykiem wyczerpania 
wolnych miejsc startowych. 
Limit zawodników to 100 osób we wszystkich kategoriach. 
 
 
5. Opłata wpisowa: 
Opłata wpisowa wynosi 25 zł przy zapisach przez Internet.  
(płatne przelewem lub w recepcji do 15.11.2017)  
oraz 35 zł (płatne w recepcji) od 15.11.2017 - 18.11.2017 



 
6. Rejestracja zawodników: 
Rejestracja zawodników odbędzie się w sobotę 18.11.2017 od godziny 
9.00 do 9:55 dla grup startujących o godzinie 10.15 i od 11.00  do 11.55 
dla grupy startującej o godzinie 12.15  w biurze zawodów w Sport Poziom 
450 w Sosnowcu. 
Przed rozpoczęciem startu każdy zawodnik ma obowiązek zgłosić się do 
biura zawodów w celu wpisania na listę startową, odebrania numeru 
startowego, prowiantu oraz podpisania oświadczenia o przestrzeganiu 
regulaminu zawodów.  
 
 
 
7. Świadczenia dla zawodników: 
 
- Prowiant 
- Medale za 3 pierwsze miejsca w każdej z kategorii. 
- Nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych miejsc w każdej z kategorii. 
- Nagrody rzeczowe rozlosowane wśród uczestników zawodów. 
Pula nagród : 1500 zł 
    
8. Formuła zawodów oraz punktacja: 
 
 
Uczestnicy będą mieli do pokonania od 8-10 boulderów w czasie zależnym 
od ilości osób w danej grupie.   

I tak dla grupy liczącej do 30 osób czas wynosi  2 godziny 

Dla grupy liczącej od 31 do 40 osób – 2,5 godziny 

Dla grupy liczącej od 41 do 50 osób – 3 godziny 

 

Na każdy z problemów zawodnik będzie miał maksymalnie 8 prób. Na 
każdym boulderze punktowany będzie bonus i top, o wyniku będzie 
decydowała także ilość prób. 

W przypadku zajęcia przez zawodników na podium miejsc ex aequo 
odbędzie się superfinał w 5 minutowym systemie rotacyjnym, ze strefą 
izolacji. 

 
 
 
 
 
 



 
9. Harmonogram zawodów: 
 
Startujemy w grupach wskazanych w harmonogramie.  
Ostateczne godziny startów poszczególnych grup zostaną podane 
po zamknięciu zapisów na zawody ! 
 
 
9:00 – 9:40 
Rejestracja zawodników grupy II i III w biurze zawodów. 
 
9.45 – 10.00  
Wytłumaczenie zasad rywalizacji. 
 
10:00 – 12.00 lub 12.30 lub 13:00 
Zawody – grupa II i III 
 
12.00 – 12:40 
Rejestracja zawodników grupy I w biurze zawodów. 
 
13.00 – 13.15 
Wytłumaczenie zasad rywalizacji. 
 
 
13:15  - 15.15 lub 15.45 lub 16.15 
Zawody – grupa I 
 
17.00 – Ogłoszenie wyników i dekoracja 
 
W przypadku superfinałów  - ogłoszenie wyników i dekoracja może 
przesunie się w czasie  
 
10. 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, regulaminu 
ściany wspinaczkowej Sport Poziom 450, oraz poleceń organizatorów  
i obsługi zawodów. 
- Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań  
do uprawiania sportów wysiłkowych. 
- Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od ryzyka uprawiania sportów 
wysokiego ryzyka. 
- 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. 



 
 
 
 
 
 
11. 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. 
- uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w 
fotorelacji z zawodów zamieszczonych na stronie i FB organizatora. 
Uczestnicy zawodów muszą zostawić w Biurze Zawodów zgodę 
rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach. Niepodpisanie  
w/w dokumentów skutkuje skreśleniem z listy zawodników i brakiem 
możliwości udziału w zawodach. 
 
12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 


