
Regulamin otwartych zawodów wspinaczkowych dla dzieci 

(02.04.2017 Solne Miasto) 

1. Organizator 

Uczniowski Klub Sportowy Lider 

 

2. Termin i miejsce zawodów 

02.04.2017 godz. 08.30 Wieliczka, CER Solne Miasto.  

 

3. Klasyfikacje 

A. Generalna dziewczynek i chłopców   2006 i młodsi 

B. Generalna dziewczynek i chłopców   2005 – 2001 

 

C. Wiekowe  

1.     Rocznik 2009 i młodsi (dziewczęta i chłopcy) 

2.     Rocznik 2008  (dziewczęta i chłopcy) 

3K.   Rocznik 2007 - 2006 (dziewczęta) 

3M. Rocznik 2007 - 2006 (chłopcy) 

4.     Rocznik 2005 - 2004 (dziewczęta) 

  5.    Rocznik 2005 - 2004 (chłopcy) 

6.     Rocznik 2003 - 2001 (dziewczęta)  

7.     Rocznik 2003 - 2001 (chłopcy)  

Warunkiem utworzenia kategorii jest zgłoszenie się minimum 5 osób w danej 

kategorii wiekowej.  W przypadku zbyt małej ilości zawodników w danej kategorii 

wiekowej organizator dopuszcza możliwość połączenia wybranych kategorii.  Wszyscy 

zawodnicy spoza sekcji wspinaczkowej UKS lider muszą posiadać pisemną zgodę 

rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Brak zgody dyskwalifikuje z 

udziału w zawodach. Zgoda do pobrania z strony klubu: uks.sp-siercza.pl 

 

4. Zgłoszenia 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia: 31.03.2017. Zgłoszenia należy przysyłać na adres 

mailowy: uks.zawody@sp-siercza.pl W treści wiadomości należy podać: imię i 

nazwisko zawodnika, rocznik, miejscowość zamieszkania, przynależność klubową. 

Zapisy w dniu zawodów będą możliwe do wyczerpania limitu miejsc. 

 

5. Opłata wpisowa 

Członkowie sekcji wspinaczkowej UKS Lider, CW Forteca, Solne Miasto – udział w  

zawodach bezpłatny. 

Pozostali opłata startowa 20 zł. Płatne przelewem na konto UKS Lider:   

mailto:uks.zawody@sp-siercza.pl


83 8619 0006 0010 0200 9289 0001  (w tytule wpłaty podać imię, nazwisko dziecka i 

dopisek zawody wspinaczkowe) lub w dniu zawodów 30 zł. 

 

6. Rejestracja zawodników 

Rejestracja zawodników w dniu zawodów w godzinach: 10.00 - 12.00. Każdy 

zawodnik przed przystąpieniem do startu musi zarejestrować się w biurze zawodów. 

7. Nagrody 

- Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej bon o wartości 300zł 

- Drugie miejsce w kategorii generalnej bon o wartości 200zł 

- Trzecie miejsce w kategorii generalnej bon o wartości 100zł 

-  Puchary dla trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej dla dziewczynek i    

   chłopców 

- Puchar dla trzech pierwszych miejsc w kategorii 

- Medale dla wszystkich uczestników zawodów 

 

Nagrody nie dublują się. Nagradzani w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w 

kategoriach wiekowych. 

 

8. Formuła zawodów 

Zawody będą rozegrane w konkurencji wspinanie na trudność z asekurację górną 

(wędka). O zajętym miejscu decydować będzie suma zdobytych punktów. Zostaną 

rozegrane eliminacje oraz dla najlepszych w swoich kategoriach finał. 

W przypadku zbyt małej ilości zawodników w danej kategorii dopuszcza się  

możliwość wyłonienia zwycięzców na podstawie przejść eliminacyjnych 

 

Przejście drogi liczone jest od startu do Topu 

Zawodnik otrzymuje 1punkt za każdy przytrzymany chwyt 

Za zaliczony top uznaje się chwyt przytrzymany jedną ręką. Za przytrzymany top 

zawodnik otrzymuje 3punkty 

 

Eliminacje: 

Eliminacje rozgrywane będą na dwu drogach o zróżnicowanym stopniu trudności 

Każdy z zawodników będzie miał do przejścia dwie drogi 

Zawodnicy kategorii wiekowych 1-2 będą mieli możliwość powtórnego startu do 

drogi po zbyt wczesnym odpadnięciu (do wyznaczonego chwytu) 

Czas na pokonanie drogi 7 minut 

Brak strefy izolacji 

 

Finał: 

Osobna droga finałowa dla kategorii 1-3 osobna dla 4-7 

Czas na pokonanie drogi 8 minut 



Dla kategorii 4-7 obowiązuje strefa izolacji 

W przypadku miejsc ex- aequo w finale będzie rozegrany superfinał lub zostaną 

wzięte pod uwagę punkty z eliminacji. 

9. Harmonogram zawodów 

08 .30 – 12.00   

Rejestracja zawodników 

 

08.50 – 09.00  

Prezentacja dróg wspinaczkowych 

 

09.00 – 15.00   

Eliminacje 

 

15.15 – 16.30   

Finały 

 

16.45   

Rozdanie nagród, zakończenie zawodów 

10. Postanowienia końcowe 

- Uczestnicy zawodów startują na własna odpowiedzialność 

- Uczestnicy ubezpieczają się w własnym zakresie 

- Uczestnicy zawodów nie należący do UKS Lider muszą pozostawić w biurze 

zawodów zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach oraz zgodę na 

publikacje danych osobowych oraz wizerunku uczestnika zawodów. Zgoda do 

pobrania z www.uks.sp-siercza.pl lub dostępna w biurze zawodów. Niepodpisanie 

w/w zgody będzie skutkowało skreśleniem z listy uczestników zawodów 

 

11. Organizator ustala limit zawodników: 100 osób 

12. Protesty  

- Protesty należy zgłaszać do sędziego głównego bezpośrednio po ukończeniu     

  wspinaczki przez zawodnika 

- Osobą uprawnioną do zgłaszania protestów jest opiekun prawny zawodnika lub 

trener. 

- Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nieodwołalne 

 

13. Zarejestrowanie zawodnika w biurze zawodów jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

Dyrektor zawodów:  Tomasz Piąstka                                 Sędzia główny: Krzysztof Kukułka 

http://www.uks.sp-siercza.pl/


 

 


