Regulamin XII edycji Ogólnopolskich Zawodów Wspinaczkowych

1. Organizator
Klub Sportów Ekstremalnych ON-SIGHT
www.onsight.pl
Ul. Raszyńska 37/4
60-135 Poznań
Szef zawodów: Magdalena Lubik

2. Czas i harmonogram zawodów
Zawody odbędą się w terminie 3 marca 2018.
Harmonogram zawodów:
8:30- Otwiarcie biuro zawodów
9.00-13.00 - BLOK LINE (4h)
13.00-15.00 - przerwa (2h)
15.00-19.00 - BLOK HAUS (4h)
ok. 19:30- ogłoszenie wyników i impreza ;)

3. Miejsce zawodów
♦ BLOK LINE
ul. Bolesława Krzywoustego 72
61-144 Poznań
♦ BLOK HAUS
ul. Św. Michała 100
61-005 Poznań

4. Sponsorzy
♦ Sklep Górski TATERNIK
www.teternik-sklep.pl
♦ Heartbeat
www.heartbeat-clothing.com
3.Partnerzy
♦

Blok Haus
www.blokhaus.pl

♦

Blok Line
www.blokline.pl

♦

Black Medic
www.black-medic.pl

5.

Kategorie
♦

Kobiety

♦

Mężczyźni

Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach.
Brak zgody rodziców/opiekunów prawnych dyskwalifikuje ze startu w zawodach.
6.

Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia można dokonać:

♦ 30 zł – zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego
♦ 40 zł – zgłoszenie w dniu zawodów
Wpłaty należy dokonać w dniu zawodów w Biurze Zawodów.
7.

Świadczenia dla zawodników
♦ nagrody dla zwycięzców
♦ około 30 problemów wspinaczkowych o różnej trudności
♦ udział w sobotniej imprezie na ściance wspinaczkowej BLOKHAUSE

8.

Rejestracja zawodników
Rejestracji można dokonać:
♦ Za pomocą formularza zgłoszeniowego:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdMEI5iqj-3oRX-BFeuREZGU27jM8
rRxVBQqLMrwLtFstePg/viewform
♦ Osobiście w dniu zawodów
Każdy zawodnik, po przybyciu na miejsce zawodów, musi stawić się w biurze zawodów w
celu weryfikacji danych osobowych oraz podpisania oświadczeń:
♦ zapoznał się i akceptuje regulamin zawodów,
♦ wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statutowych
i marketingowych Klubu Sportów Ekstremalnych ON-SIGHT oraz sponsorów,
partnerów i patronów medialnych zawodów,
♦ wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów statutowych i
marketingowych Klubu Sportów Ekstremalnych ON-SIGHT oraz sponsorów,
partnerów i patronów medialnych zawodów.
Nie podpisanie wyżej wymienionych oświadczeń skutkuje skreśleniem z listy
zawodników i brakiem możliwości udziału w zawodach.

9.

Formuła zawodów
- Zawody podzielone są na dwie fazy

♦ Wspinaczka z górną asekuracją
♦ Bouldering
- Wygrywają zawodnicy którzy uzyskają największą ilość punktów po obu fazach.
- Uczestnicy wpisują swoje wyniki na otrzymanej podczas rejestracji karcie wyników.
- Nie oddanie uzupełnionej karty wyników w ciągu max. 15 minut po zakończeniu drugiej
fazy zawodów skutkuje skreśleniem z listy zawodników.
- Przewidzianych jest ok. 10 problemów z górną asekuracją oraz 20 boulderów.
- Na każdym problemie wyznaczony będzie bonus, który zostanie odpowiednio
oznakowany. Przejście bulderu liczone jest od oznaczonego chwytu startowego, poprzez
bonus (pewne przytrzymanie), aż do topu, który należy utrzymać obiema rękami przez
czas 3 sekundy. Ominięcie bonusa skutkuje niezaliczeniem przystawki.
- O kolejności zawodników na liście decyduje ilość zdobytych punktów. W wypadku
uzyskania przez zawodników takiej samej liczby punktów zawodnik mający zaliczoną
większa liczbętopów uzyskuję wyższą lokatę.
- Lista klasyfikacji generalnej zostanie ustalona na podstawie uzyskanych punktów, liczby
topów i liczby bonusów. Lista zostanie wywieszona po zawodach, oraz opublikowana na
fanpage’u zawodów oraz wydarzeniu na Facebooku.
10.

Punktacja:
Droga
Utrzymanie bonusa
Utrzymanie topu po zaliczeniu bonusa
Flash

Liczba pkt

1 pkt
2 pkt
3 pkt

11. Informacje dodatkowe
♦

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 oraz poleceń organizatorów i obsługi zawodów.

♦

Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań do
uprawiania sportów wysiłkowych.

♦

Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od ryzyka uprawiania sportów
ekstremalnych.

♦

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z
udziału w zawodach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w
czasie zawodów.

♦

Organizatorzy nie zapewniają uprzęży wspinaczkowych, przyrządów
asekuracyjnych i butów wspinaczkowych. Będzie możliwość wypożyczenia w/w
sprzętu, odpłatnie na Blok Line i Blok Haus.

12. Postanowienia końcowe
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność
- Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Podczas weryfikacji w biurze zawodów zawodnik podpisuje oświadczenie, że:
♦ zapoznał się i akceptuje regulamin zawodów,
♦ zgadza się na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku do
celów statutowych i marketingowych Klubu Sportów Ekstremalnych ON-SIGHT
oraz sponsorów, partnerów oraz patronów medialnych zawodów
wspinaczkowych ANTYGrawitacja.
- Niepełnoletni uczestnicy muszą zostawić w Biurze Zawodów zgodę
rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach.
13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

