REGULAMIN
II Amatorskie Zawody Wspinaczkowe „Na wędkę”
Hala ”Lega” Olecko 16.04.2016 r.
Zawody są skierowane do osób nie tylko posiadających doświadczenie wspinaczkowe,
ale także chcących spróbować swoich sił we wspinaczce ściankowej.
Zawody mają charakter otwarty, towarzyski i rekreacyjny. Mogą w nich startować wszyscy
chętni po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym (mosir@um.olecko.pl) do 13.04.2016 r.
lub osobiście w recepcji hali „Lega” ul. Park 1.
Program zawodów:
10.00 – Zamknięcie listy startowej i rozpoczęcie zawodów – kat. do lat 12.
 4 wejścia na czas ustalonymi przez organizatora trasami,
 odpadnięcie nie eliminuje zawodnika z dalszego wchodzenia,
 odpadnięcie = 10 sekund karnych,
 trasę kończy dotknięcie górnej krawędzi ścianki,
 wygrywa zawodnik, który pokona 4 trasy uzyskując najkrótszy czas,
12.00 – Zamknięcie listy startowej i rozpoczęcie zawodów – kat. OPEN
Część eliminacyjna I (ściana pionowa)
 sześć dowolnych tras po wszystkich chwytach,
 trasę kończy dotknięcie górnej krawędzi ścianki,
 liczba prób nieograniczona,
 kolejność tras dowolna,
 limit czasu – 60 min.
 zaliczenie etapu upoważnia do dalszego uczestnictwa w zawodach;
Część eliminacyjna II (ściana pionowa)
 3 trasy z użyciem chwytów w określonym kolorze (z 6 dostępnych),
 trasę kończy dotknięcie najwyższego oznaczonego chwytu,
 każdy faul (wsparcie się innym kolorem lub odpadnięcie) oznacza się wspinanie się po danej
lub innej trasie od początku,
 liczba prób nieograniczona,
 kolejność tras dowolna,
 limit czasu – 60 min,
 zaliczenie etapu upoważnia do dalszego uczestnictwa w zawodach;
Część eliminacyjna III (ściana skośna)
 3 trasy z użyciem chwytów w określonym kolorze (w tym speedwall),
 trasę kończy dotknięcie najwyższego oznaczonego chwytu,
 każdy faul (wsparcie się innym kolorem lub odpadnięcie) oznacza się wspinanie się po danej
lub innej trasie od początku,
 liczba prób nieograniczona,
 kolejność tras dowolna,
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 limit czasu – 60 min,
 zaliczenie etapu upoważnia do dalszego uczestnictwa w zawodach;
Część finałowa (ściana skośna)
 2 trasy z użyciem chwytów w dowolnym kolorze z każdorazowym pomiarem czasu,
 czas poszczególnych wejść jest sumowany,
 trasę kończy złapanie górnej krawędzi,
 odpadnięcie od ściany powoduje nie zaliczenie zadania,
Punktacja:
 wygrywa zawodnik który zaliczy wszystkie zadania i w najkrótszym czasie cześć finałową,
 kolejne miejsca zależą od ilości zaliczonych zadań i ich czasu.
Zasady bezpieczeństwa:
1. Zawodnicy są zobowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i wykonywać polecenia
wydawane przez organizatorów zawodów.
2. Organizator zawodów nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
które uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie. Od dzieci dodatkowo
wymagana jest pisemna zgoda na start w zawodach rodziców bądź opiekunów. Dzieci
do 16 roku życia mogą startować tylko pod bezpośrednią opieką rodzica bądź opiekuna
prawnego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania
zasad bezpieczeństwa, regulaminu zawodów, regulaminu ścianki wspinaczkowej oraz poleceń
wydawanych przez zespół organizacyjny zawodów.
4. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwać będą dyplomowani instruktorzy wspinaczki.
Postanowienia ogólne:
1. Zawody odbędą się na obiekcie hali widowiskowo-sportowej „Lega” Olecko, ul. Park 1.
2. Koszt rejestracji wynosi: kategoria do lat 12-10 zł, OPEN – 15 zł.
3. Sposób przejścia drogi:
 droga pokonywana jest w formie ”na wędkę”,
 zawodnik ma możliwość obejrzenia drogi poglądowo przed startem (niedopuszczalna jest
próba wcześniejsza),
 start odbywa się w sposób: jedna noga na stopniu, druga na ziemi oraz jedna lub dwie ręce
na chwytach startowych.
4. Organizator zapewnia liny statyczne na drogach konkursowych oraz atestowane uprzęże
dla zawodników (ograniczona ilość).
Postanowienia końcowe:
1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego zawodów.
2. Decyzja sędziego głównego jest ostateczna i nieodwołalna.
ORGANIZATOR: MOSiR Olecko.
2

