Regulamin
Cykliczne zawody „Best Climber”
Termin zawodów 24.04.2016r - 19.03.2017r
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 zgłoszeniu się w
dniu zawodów przed startem. Każdy uczestnik otrzyma swój nie powtarzalny numer, który
będzie go obowiązywał w każdym miesiącu zawodów. Uczestnik zawodów zbiera punkty za
przejście trasy wyznaczonej, oraz za frekwencje. Trasy mogą mieć charakter: wspinanie po
ścianie, buldering, trawers.
Planowane terminy zawodów:
24.04.2016
22.05.2016
19.06.2016
24 - 25.09.2016 (punkty zebrane w Amatorskich Zawodach Wspinaczkowych)
23.10.2016
20.11.2016
18.12.2016
22.01.2017
19.02.2017
19.03.2017 – Wielki Finał
Zawody będą się odbywać w kategoriach: amatorzy (dzieci, młodzież, dorośli, dorośli plus),
zawodowcy (masters) z podziałem na kobiety i mężczyzn.

Dzieci (5lat – 13lat)
- przejście dwóch tras
Młodzież (14lat – 20lat)
- przejście dwóch tras
Dorośli (21lat – 30lat)
- przejście dwóch tras
Dorośli plus (31lat i więcej)
- przejście dwóch tras
Masters (16lat i więcej)
- przejście dwóch tras w tym jedna z asekuracją dolną
Program zawodów:
Przejścia tras oraz zapisy odbywać się będą w godzinach 15.00 – 21.00 w dniach
wyznaczonych przez organizatorów.
Postanowienia ogólne:
1. Zawody odbędą się na obiekcie „Ścianka Wspinaczkowa WSPINALNIA” .
2. Wpisowe wynosi: kategoria dzieci, młodzież, dorośli, dorośli plus – 10zł , masters – 17 zł
(wpisowe dotyczy przejścia dwoma wyznaczonymi trasami oraz samodzielnemu wspinaniu w
wyznaczonym dniu zawodów w godzinach 15.00-21.00).
3. Sposób przejścia drogi:
- Droga pokonywana jest w formie ”na wędkę” lub z dołem (w przypadku kategorii masters).
- Dopuszczalne jest jedno powtórzenie jednej trasy po obciążeniu liny.
- Zawodnik ma możliwość obejrzenia drogi poglądowo przed startem (niedopuszczalna jest
próba wcześniejsza).
- Droga jest specjalnie oznakowana.
- Start odbywa się w następujący sposób: jedna noga na stopniu, druga na ziemi oraz jedna
lub dwie ręce na chwytach startowych.
- Każda droga ma wyznaczoną liczbę chwytów
4. Punktacja: Zawodnik otrzymuje odpowiednio: 1pkt za każdy dotknięty chwyt podczas
wspinania, 2pkt za chwyt obciążony, 3pkt za chwyt w pozycji wyjścia. Suma punktów
zapisywana jest przez sędziego. Sumowane są najlepsze przejścia w danej części zawodów.
5. Organizator zapewnia liny statyczne, dynamiczne na drogach konkursowych oraz uprzęże.

6. Zawodnicy nie mogą przepisywać się w kategoriach na wyższe, bądź niższego stopnia.
Zaklasyfikowanie do danej kategorii podczas pierwszego startu zawodnika.
7. Ogłoszenie zwycięzcy zawodów nastąpi podczas ostatniego dnia całego cyklu (WIELKI
FINAŁ). Zwycięzcą jest osoba która nazbierała największą liczbę punktów w swojej kategorii.

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 r. 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
WSPINALNIA oraz poleceń wydawanych przez zespół organizacyjny zawodów.
4. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwać będą dyplomowani instruktorzy wspinaczki,
instruktorzy WSPINALNI.
Postanowienia końcowe:
1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego zawodów.
2. Decyzja sędziego głównego jest ostateczna i nie odwołalna.

ORGANIZATOR: WSPINALNIA Sp. z o.o.

