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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Cel zawodów: 

Integracja środowiska wspinaczkowego w Radomsku i propagowanie wspinania jako dyscypliny kształtującej 

charakter i sprawność fizyczną. 

2. Termin zawodów: 

18 grudnia 2021 r. w godz. 10.00 – 16.00 

3. Organizator: 

Powiatowa Hala Sportowa w Radomsku. 

4. Miejsce zawodów: 

Ścianka wspinaczkowa w Powiatowej Hali  Sportowej w Radomsku, lista uczestników ograniczona do 50 osób, 

w przypadku większej liczby chętnych decyzja o udziale danej osoby zależeć będzie od organizatorów. 

5. Zapisy zawodników: 

Zgłoszenia przyjmowane będą w dzień zawodów, bezpośrednio w biurze zawodów. Zawodnicy, którzy nie 

ukończyli 18 lat muszą być w towarzystwie rodziców, opiekunów prawnych bądź trenera. Wszystkie 

oświadczenia potrzebne do wzięcia udziału w zawodach muszą być podpisane przez rodzica lub opiekuna 

prawnego i dostarczone w dniu zawodów. Oświadczenia dostępne są do pobrania na stronie internetowej hali 

http://hala.radomszczanski.pl/, w siedzibie hali lub podczas rejestracji w dniu zawodów. 

6. Kategorie: 

Dziewczęta i Chłopcy –  roczniki 2012 i młodsze - godzina 10.00 

Dziewczęta i Chłopcy – roczniki 2009 – 2011 – godzina 11.30 

Dziewczęta i Chłopcy – roczniki 2006 – 2008 – godzina 13.00 

Dziewczęta i Chłopcy – roczniki 2005 i starsze – godzina 15.00 

 

 

http://hala.radomszczanski.pl/


7. Opłata startowa i rejestracja: 

Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest zaakceptowanie przez uczestnika niniejszego regulaminu 

i podpisanie załączonego oświadczenia. Wzięcie udziału w zawodach jest jednoznaczne z akceptacją 

regulaminu. Opłata startowa wynosi 0 zł (zero zł.) 

• Osoby biorące udział w zawodach godzą się jednocześnie na używanie i publikowanie wizerunku 

wspinaczy na zdjęciach oraz filmach z zawodów (załącznik). 

• Organizator zapewnia sprzęt asekuracyjny oraz magnezję. 

• Akceptując niniejszy regulamin uczestnik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych na 

potrzeby organizacji i przeprowadzenia zawodów oraz publikacje ich wyników (załącznik). 

 

8. Świadczenia dla zawodników: 

– prowiant i napoje 

– medale i dyplomy dla pierwszych 3 (trzech) miejsc w każdej kategorii 

– nagrody rzeczowe dla pierwszych 3 (trzech) miejsc w każdej kategorii 

– nagrody pocieszenia dla finalistów 

 

10. Przebieg zawodów 

1. Zawodnicy zostaną przydzieleni do kategorii i grup eliminacyjnych. 

2. Zawody będą rozegrane w konkurencji „wspinanie na trudność” z asekuracją górną („na wędkę”) 

3. O zajętym miejscu decydować będzie suma zdobytych punktów.  

4. Każdy chwyt jest premiowany punktami. Punkt jest przyznany po dotknięciu lub pewnym utrzymaniu 

chwytu lub po ominięciu go, jednak po utrzymaniu wyższego chwytu. Top osiągany jest po utrzymaniu dwoma 

rękami chwytu z napisem TOP. 

5. Obowiązuje brak strefy izolacji zawodników. START odbywa się z dwóch oznaczonych chwytów. 

6. Zawody wygrywa osoba, która zgromadzi największą liczbę punktów. 

7. Wszelkie wykroczenia popełniane przez zawodników podczas wspinania należy zgłaszać do sędziego 

głównego. 

8. Zawody są rozgrywane w duchu fair play z poszanowaniem zwyczajów i etyki wspinaczkowej. 

9. Wszelkie spory rozstrzyga sędzia zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian 

w regulaminie zawodów. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

10. Punktacja dróg: Przejście drogi jest klasyfikowane od startu do Topu. Za zaliczony TOP uznaje się 

złapanie dwiema rękami ostatniego chwytu na drodze. Punktowany będzie postęp na drodze. Za każdy 

przytrzymany chwyt zawodnik otrzyma 1 pkt. W przypadku miejsc ex-aequo zostanie rozegrany finał. 

 

10. Informacje dodatkowe: 

Uprawianie wspinaczki może powodować ryzyko utraty zdrowia i życia. W związku z tym uczestnicy zawodów 

zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad powyższego regulaminu oraz stosowania się do 

poleceń obsługi ścianki wspinaczkowej oraz poleceń organizatorów zawodów. 



Za bezpieczeństwo podczas asekuracji odpowiedzialna jest obsługa zawodów wspinaczkowych. Osoby 

biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów związanych z wysiłkiem 

fizycznym. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z udziału w zawodach 

osób chorych oraz za skutki tych wypadków przed, po i w trakcie trwania zawodów. 

 

11. Postanowienia końcowe: 

– Uczestnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. 

– Podczas zgłoszenia się na zawody MEGAWSPIN 6, uczestnik wyraża zgodę na publikację na tej 

stronie swoich danych: Imienia i Nazwiska 

– Uczestnicy Zawodów muszą zostawić w Biurze Zawodów zgodę rodziców/opiekunów prawnych na 

udział w zawodach. 

– Uczestnik biorący udział w zawodach wyraża zgodę na publikację wizerunku w mediach 

społecznościowych, stronie Organizatora oraz fanpage'u fotografa zawodów. 

– Niepodpisanie w/w dokumentów skutkuje skreśleniem z listy zawodników i brakiem możliwości udziału 

w Zawodach. 

– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

 


