
REGULAMIN ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH 

OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS II MIĘDZYSZKOLNYCH ZAWODÓW WOJEWÓDZTWA 

LUBELSKIEGO WE WSPINACZCE 13 kwietnia 2018 r. 

1. Organizator:  

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50 

 

Koordynator:  Konrad Figiel 

2. Termin zawodów i miejsce zawodów:  

13.04.2018 r. godzina 9:00  

Sztuczna ścianka wspinaczkowa w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie 

3. Kategorie:  

-Chłopcy,          

-Dziewczęta 

 

Zawody są przeznaczone dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych, które zostaną 

zgłoszone drogą mailową, na adres organizatora konrad.figiel@zs12lublin.eu do  

11 kwietnia 2018 r., liczba miejsc ograniczona. Warunkiem uczestnictwa jest pisemna zgoda 

rodzica/ opiekuna prawnego, przekazana organizatorowi na miejscu, w dniu zawodów. 

Uprawianie wspinaczki może stwarzać ryzyko utraty zdrowia lub życia nawet w przypadku 

respektowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. W związku z powyższym uczestnicy 

zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminów oraz wszelkich poleceń 

obsługi zawodów. 

1.Wszystkie drogi są pokonywane z górną asekuracją i asekurowane z ziemi przez obsługę 

zawodów. Do asekuracji używane są liny pojedyncze statyczne z atestami CE i UIAA. 

2.Górne stanowisko asekuracyjne zamontowane jest w taki sposób, aby lina nie pomagała, nie 

przeszkadzała i nie stwarzała zagrożenia zawodnikowi podczas wspinaczki na drodze. 

3.Drogi są ułożone w taki sposób, aby zawodnicy w czasie wspinaczki nie przeszkadzali sobie 

nawzajem. 

4.Osoby biorące udział w rozgrywkach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania 

sportów wysiłkowych i powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym 

ich dobry stan zdrowia. Odpowiedzialność, za nie wykonanie badań i wynikające z tego 

powodu wypadki i konsekwencje prawne, spada na zawodników lub ich prawnych 

opiekunów. 

 

5.Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału 

w zawodach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie rozgrywania 

zawodów. 

5. Zgłoszenia zawodników:  

Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc startowych. Osoby biorące udział w 

zawodach godzą się jednocześnie na używanie i publikowanie swojego wizerunku na 

zdjęciach i filmach z zawodów. 

6. Rejestracja zawodników:  

Przed rozpoczęciem rywalizacji każdy zawodnik ma obowiązek zgłosić się do biura zawodów 

w celu potwierdzenia obecności/wpisania się na listę startową oraz podpisania oświadczenia o 

przestrzeganiu regulaminu zawodów. 



7.Zasady rozgrywania zawodów: 

 

Każda z osób, biorąca udział w zawodach, będzie miała okazję zapoznać się z drogami 

wspinaczkowymi, na których będą realizowane zawody. 

Realizacja: 

 

Rywalizacja będzie odbywała się na dwóch równoległych torach, położonych obok siebie ( nr 

1 i nr 2 ). Zawodnicy będą wspinać się w dwójkach na czas. Ze względu na różnice w 

przewieszeniu między torami, uczestnicy po ich pokonaniu zamienią się drogami 

wspinaczkowymi i przystąpią do ponownej rywalizacji czasowej..  

Każdemu zawodnikowi zostanie zsumowany czas z dwóch wejść, a następnie podzielony 

przez 2, aby uzyskać średnią, będącą końcowym wynikiem zawodnika. 

Nagrodzone zostaną osoby z trzema najlepszymi czasami w kategorii chłopców i z trzema w 

kategorii dziewcząt. 

 

Przewidziana jest także dekoracja reprezentacji szkolnej, która osiągnie najlepszy łączny czas 

wszystkich swoich zawodników.  

  

8. Postanowienia końcowe: 

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 

 


