
REGULAMIN OTWARTYCH ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „BIG LITTLE MONKEY”

1. Organizator:
Sport Poziom 450, ul. Narutowicza 51, 41-200 Sosnowiec.

2. Termin zawodów:
14.10.2017

3. Kategorie:
1. Dziewczęta 7-9 lat (urodzone w latach 2008 – 2010)
2. Chłopcy 7-9 lat (urodzeni w latach 2008 – 20010)
3. Dziewczęta 10-12lat (urodzone w latach 2005 – 2007)
4. Chłopcy 10-12 lat (urodzeni w latach 2005 – 2007)
5. Dziewczęta 13-15 lat (urodzone w latach 2002 – 2004)
6. Chłopcy 13-15 lat (urodzeni w latach 2002 – 2004)

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę obojga rodziców lub 
opiekunów prawnych na udział w zawodach – dokument do pobrania ze 
strony www.poziom450.pl  Brak zgody rodziców/opiekunów prawnych 
dyskwalifikuje ze startu w zawodach.

4. Zgłoszenia zawodników:
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 12.10.2017 za pośrednictwem 
formularza na stronie http://poziom450.pl/blm/
Istnieje możliwość zgłoszenia w dniu zawodów 14.10.2017
jednak wiąże się to z większą opłatą wpisową oraz ryzykiem wyczerpania 
wolnych miejsc startowych.
Limit zawodników to 110 osób we wszystkich kategoriach.

5. Opłata wpisowa:
Opłata wpisowa wynosi 25 zł przy zapisach przez Internet. 
(płatne przelewem lub w recepcji do 10.10.2017) 
oraz 35 zł (płatne w recepcji) od 11.10.2017 - 14.10.2017

6. Rejestracja zawodników:
Rejestracja zawodników odbędzie się w sobotę 14.10.2017 od godziny 9.00
do 10:00 w Biurze zawodów w Sport Poziom 450 w Sosnowcu.
Przed rozpoczęciem startu każdy zawodnik ma obowiązek zgłosić się do 
biura zawodów w celu wpisania na listę startową, odebrania numeru 
startowego, prowiantu oraz podpisania oświadczenia o przestrzeganiu 
regulaminu zawodów. 

http://poziom450.pl/blm/


7. Świadczenia dla zawodników:

- Prowiant
- Medale za 3 pierwsze miejsca w każdej z kategorii.
- Nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych miejsc w każdej z kategorii.
- Nagrody rzeczowe rozlosowane wśród uczestników zawodów.
  Pula nagród rzeczowych wynosi 3500 zł.

8. Formuła zawodów oraz punktacja:

Zawody będą rozegrane w jednej rundzie, w konkurencji 
wspinanie na trudność, z asekuracją górną (wędka).
O zajętym miejscu decydować będzie suma zdobytych punktów, 
W przypadku miejsc ex-aequo, pod uwagę bierzemy ilość Topów, 
w ostateczności sumę czasów przejścia.

- ok. 8 dróg wspinaczkowych z asekuracją górną (wędka), 
dla wszystkich kategorii wiekowych.

- Drogi o zróżnicowanym stopniu trudności.

- Wszyscy uczestnicy startują w jednej grupie o godz. 10.30

- Wszyscy zawodnicy mają 1 próbę na każdej z dróg.

- Obowiązuje brak Strefy izolacji oraz dowolna kolejność startów.

- Punktacja: 

Przejście drogi jest klasyfikowane od startu do topu 

(za zaliczony Top uznaje się złapanie ostatniego chwytu 
na drodze dwoma rękami) Punktowany będzie postęp na drodze, za każdy 
przytrzymany chwyt zawodnik otrzyma 1pkt. 

- Zawodnicy mają po 4 minuty na przejście każdej z dróg.

- W wypadku uzyskania przez zawodników takiej samej liczby punktów 
zawodnik mający zaliczoną większą liczbę topów uzyskuję wyższą lokatę.



9. Harmonogram zawodów:

9:00 – 10:00
Rejestracja zawodników w biurze zawodów.

10:00 – 10:30
Prezentacja dróg wspinaczkowych oraz omówienie zasad punktacji.

10:30 – 15:30
Zawody.

16:00
Rozdanie nagród.

10. Informacje dodatkowe:

Uwaga! Uprawianie wspinaczki może powodować ryzyko utraty zdrowia 
i życia nawet w przypadku respektowania wszelkich zasad 
bezpieczeństwa. W związku z czym uczestnicy zawodów zobowiązani są do
bezwzględnego przestrzegania zasad powyższego regulaminu, regulaminu 
ściany wspinaczkowej Sport Poziom 450, oraz poleceń organizatorów 
i obsługi zawodów.
- Za bezpieczeństwo podczas asekuracji odpowiedzialna jest obsługa 
zawodów wspinaczkowych.
- Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań 
do uprawiania sportów wysiłkowych.
- Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od ryzyka uprawiania sportów 
wysokiego ryzyka.
- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z
udziału w zawodach osób nieubezpieczonych, osób chorych oraz za skutki 
owych wypadków przed, po i w czasie zawodów.

11. Postanowienia końcowe:

- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

- Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

- Podczas zgłoszenia się na zawody za pomocą formularza na stronie 
www.poziom450.pl uczestnik zgadza się na publikację na tej stronie swoich
danych: imienia, nazwiska, klubu, miasta pochodzenia.

Uczestnicy zawodów muszą zostawić w Biurze Zawodów zgodę 
rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach.Nie podpisanie 
w/w dokumentów skutkuje skreśleniem z listy zawodników i brakiem 
możliwości udziału w zawodach.

12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

http://www.poziom450.pl/

