
 

 

 

REGULAMIN TECHNICZNY 

ZAWODÓW O PUCHAR JM REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

WE WSPINACZCE SPORTOWEJ 

 

1. ORGANIZATORZY 

a) Akademicki Związek Sportowy Warszawa. 

b) Klub Uczelniany AZS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

c) Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

2. PROGRAM ZAWODÓW 

a) Zawody przeprowadzane są oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w klasyfikacjach indywidualnych, 

b) Zawody składają się z jednej konkurencji: 

 zawodów na trudność;  

 

2.1. ZAWODY NA TRUDNOŚĆ 

a) Wszystkie drogi na zawodach w prowadzeniu powinny być pokonywane z górną asekuracją, 

b) Zawody w prowadzeniu będą rozgrywane na drogach pokonywanych flash – po zademonstrowaniu  wspinaczki na 

drodze przez forerunnera, 

c) Drogę uznaje się za ukończoną, jeżeli zawodnik dołoży drugą rękę do chwytu końcowego (TOP), 

d) W konkurencji  na trudność  zawodnicy wspinają się na jednej drodze o narastających trudnościach: 

 przybliżone trudności dróg: 

o droga kobiet VI.2/2+ 

o droga mężczyzn  VI.4/4+ 

e) Bezpieczeństwo i asekuracja - zgodnie z przepisami PZA, 

f) Przebieg konkurencji: 

 Kolejność startów zawodników będzie ustalona losowaniem indywidualnym; 

 Każdej drodze zostanie przypisany 5-cio minutowy limit czasu na jej przejście przez zawodnika; 

 Zawodnik rozpoczyna start na drodze w momencie oderwania obu nóg od powierzchni ziemi; 

 W każdym momencie startu na drodze zawodnik ma prawo zapytać sędziego, ile pozostało czasu. Sędzia 

powinien także poinformować zawodnika o rozpoczęciu ostatniej minuty pozostałej do upływu czasu 

przeznaczonego na start. Po upływie czasu przeznaczonego na start, sędzia powinien polecić zawodnikowi 

przerwanie startu; 

 Punktowany jest każdy kolejny utrzymany chwyt, przy czym niżej punktowany jest chwyt „dotknięty” (ilość 

punktów za dany chwyt z (-) niż „utrzymany”.  Za rozgraniczenie między chwytem „utrzymanym” , 

a „dotkniętym” i między chwytem „dotkniętym” a „utrzymanym” z plusem, w celu możliwie precyzyjnego 

odróżnienia wyników uzyskanych przez poszczególnych zawodników na drodze odpowiada sędzia; 



 

 

 W konkurencji na trudność, w przypadku ukończenia drogi przez 2 lub więcej zawodników zostanie 

rozegrany superfinał pomiędzy tymi zawodnikami; 

g) Incydenty techniczne - zgodnie z przepisami PZA, 

h) Punktacja - zgodnie z przepisami PZA, 

i) Drogę wspinaczkową uznaje się za nieukończoną, jeżeli zawodnik: 

 odpadł od ściany; 

 przekroczył limit czasu przeznaczony na start; 

 użył do wspinania nie przeznaczonej do użycia, leżącej poza ogranicznikami części ściany albo chwytów lub 

rzeźby; 

 użył do wspinania, rękoma, otworów w ścianie, przeznaczonych do mocowania chwytów; 

 użył do wspinania górnej lub bocznej krawędzi ściany; 

 użył do wspinania punktów asekuracyjnych lub ekspresów; 

 po starcie dotknął ziemi jakąkolwiek częścią ciała; 

 skorzystał z jakiejkolwiek dodatkowej pomocy (sztucznych ułatwień). 

 

3. UCZESTNICTWO 

a) Zgłoszenia do zawodów następują poprzez uzupełnienie formularza online dostępnego  

na https://azs.waw.pl/amw/wspinaczka-sportowa/ oraz potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów przed startem. 

b) Udział w zawodach jest bezpłatny. 

c) Udział w zawodach mogą wziąć osoby, które przed 29.09.2021 r. ukończyły 18 lat. 

d) Każdy z uczestników podczas rejestracji zobowiązuje się do posiadania ważnego ubezpieczenia NNW. 

e) Obowiązuje limit uczestników: 60 osób. 

 

4. PROGRAM ZAWODÓW 

a) Planowany harmonogram zawodów: 

Termin: 29 września 2021 r. 

Miejsce: Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne WUM, ul. Trojdena 2c 

  14:30-16:30 – eliminacje dla uczestników AMWiM 

  17:00-19:00 – eliminacje dla uczestników OPEN 

  19:30-20:30 – finał 

  21:00 – podsumowanie zawodów, wręczenie nagród 

b) Ostateczny harmonogram zawodów dostępny będzie w biurze zawodów przed wydarzeniem, 

 

5. DANE OSOBOWE 

a) Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest: 

 Akademicki Związek Sportowy Warszawa z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5/9 w Warszawie, email: 

warszawa@azs.pl. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w zakładce polityka 

prywatności na stronie www.azs.waw.pl 

https://azs.waw.pl/amw/wspinaczka-sportowa/
http://www.azs.waw.pl/


 

 

b) Realizując cele organizacji i promocji wydarzenia (w tym również Akademickich Mistrzostw Warszawy  

i Mazowsza) organizatorzy utrwalają fragmenty zawodów w postaci materiału foto i wideo. Uczestnictwo  

w wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie i publikację wizerunku uczestnika na stronie 

Akademickiego Związku Sportowego Warszawa oraz stronach powiązanych, , a także w mediach społecznościowych 

należących do organizatorów. 

c) Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza 

osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub 

nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www należących do Administratorów danych lub 

przekazane mediom za zgodą uczestników / opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. Wcześniej wyrażoną 

zgodę można wycofać w każdym czasie, przesyłając oświadczenie mailem bądź pocztą tradycyjną.  

 

6. UWAGI KOŃCOWE 

a) W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zawodów decyduje Organizator w porozumieniu z Sędzią 

Głównym, 

b) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, na którym odbywać się będą zawody, 

 

 

 

 


