
REGULAMIN ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH CLIP‘N’CLIMB  2021 

  

§ 1 Przedmiot  

1. Regulamin zawodów wspinaczkowych Clip ‘n climb (dalej: „Regulamin”) określa warunki 

uczestnictwa oraz przebiegu zawodów wspinaczkowych Clip ‘n climb (dalej: „Zawody”).    

   

§ 2 Cel zawodów  

1. Celem zawodów jest:   

a) popularyzacja i upowszechnianie wspinaczki,   

b) współzawodnictwo i integracja środowiska wspinaczkowego.   

   

§ 3 Uczestnictwo  

1. W Zawodach mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które:   

a) dokonały opłaty startowej,    

b) nie mają przeciwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu rywalizacji,   

c) posiadają ważne ubezpieczenie NNW,   

d) w przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda 

przedstawiciela ustawowego.   

2. Uczestnicy zawodów zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także  

Regulaminu ściany wspinaczkowej CSA Politechniki Rzeszowskiej dostępnego na stronie internetowej 

http://sciana.prz.rzeszow.pl/informacje.php   

   

§4 Terminarz i miejsce rozegrania zawodów  

1. Zawody  odbędą się w dniu 19 grudnia 2021r. na ścianie wspinaczkowej CSA Politechniki 

Rzeszowskiej, Rzeszów, ul. Poznańska 2A  

   

2. Ramowy plan imprezy:   

a) 8:00 – 16:00 zapisy,   

b) 9:00 – 13:00 start zawodników w kategorii dzieci,  

c) 13:00 – 17:00 start zawodników w kategorii seniorzy, 

d) 18:00 oficjalne ogłoszenie wyników. 

   

§ 5 Kategorie zawodników  

1. Zawody rozegrane zostaną w kategoriach:  

a) K - kategoria krasnal, wiek do 10 lat,   

b) D - kategoria dzieci, wiek 10-11 lat,  

c) MŁ - kategoria młodzików, wiek 12-13 lat,  

d) JM – kategoria junior młodszy, wiek 14-15 lat, 

e) J – kategoria junior, wiek 16-17 lat, 

f) S – kategoria senior, wiek 18 lat i więcej.  

2. Organizator nie przewiduje dodatkowych kategorii ze względu na przedział wiekowy uczestników.   

   



§ 6 Sposób przeprowadzenia zawodów  

1. Zawody zostaną rozegrane w formule open. Do pokonania będzie 15 dróg (wszystkie drogi będą 

pokonywane z górną asekuracją „na wędkę” ) . Droga zostanie zaliczona, jeśli zawodnik pokona ją 

bez obciążania asekuracji oraz utrzyma TOP obiema rękami. 

2. Nie będą zaliczane: dotknięcie chwytu TOP oraz utrzymanie TOP tylko jedną ręką, bez dołożenia 

drugiej.  

3. Drogi przygotowane, będą po jednym kolorze chwytów i stopni. W przypadku użycia innego koloru 

chwytów przez Zawodnika podczas pokonywania drogi, droga zostaje niezaliczona. 

4. Każdy zawodnik otrzyma kartę startową, na której sam będzie wpisywał  BONUSY i TOPY ( za 

BONUS 1 zostanie przyznany 1 pkt, za BONUS 2 zostanie przyznany 3 pkt, a za TOP 10 PKT. 

5. Zawodnicy mają tylko jedną próbę na każdej z dróg.  

6. Karty z wynikami przyjmowane są do 30 minut od zakończenia zawodów . Oddanie karty po tym 

czasie wiąże się z nieklasyfikowaniem zawodnika. 

7. Za zrobienie drogi, w pierwszej próbie zawodnik nie otrzymuje dodatkowych punktów. 

8. O zwycięstwie decyduje suma uzyskanych punktów ze wszystkich dróg. W przypadku miejsca ex 

eaquo decydować będzie liczba topów. 

9. O formie przebiegu Superfinału zadecyduje Organizator, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

   

§7 Opłata startowa  

1. Opłata startowa wynosi:  

a) 50 zł w przypadku wcześniejszej rejestracji online  

b) 70 zł w przypadku rejestracji w biurze zawodów   

2. Opłaty rejestracyjnej dokonuje się przed startem w dniu zawodów w biurze zawodów.  

  

§8  Nagrody i świadczenia  

1. Dyplomy za zajęcie 3 pierwszych miejsc w danej kategorii. 

 

§9 Siła wyższa  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonał swoich obowiązków lub wykonał je 

nienależycie z powodu istnienia siły wyższej tj. okoliczności, o których nie wiedział i nie mógł ich 

przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, pomimo dołożenia najwyższej staranności.   

   

§ 10 Ryzyko startu  

1. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.    

2. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania zasad bezpieczeństwa określonych w Regulaminie 

Obiektu Organizatora, a także wynikających ze specyfiki wspinaczki sportowej.   

3. Uczestnicy zobowiązują się do stosowania poleceń Organizatora mających na celu zapewnić jak 

największy poziom bezpieczeństwa w trakcie Zawodów.   

   

§ 11 Postanowienia końcowe  

1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922).   

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku na zdjęciach i filmach z Zawodów.   

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach dopuszcza taką możliwość w trakcie Zawodów.   



4. Wyłączne prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi.  

  

  

  

  

  


