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1. Organizator 

Polski Związek Alpinizmu 

2. Sponsorzy 

Aura  

Grivel 

Kuźnia Szpeju 

GoFlow 

Patronat medialny: www.wspinanie.pl 

3. Cel  

- Integracja środowiska wspinaczkowego,  

- Podnoszenie poziomu sportowej wspinaczki zimowej, w duchu zdrowej 

rywalizacji, 

- Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników Pucharu Polski w 

Drytoolingu (w skrócie PPDT), 

- Zachęcanie i przygotowywanie potencjalnych zawodników do europejskich i 

światowych zawodów w sportowej wspinaczce zimowej.  

 

4. Miejsce i termin 

Czas trwania 3PPDT: od 15 stycznia do 7 marca 2021 roku. 

Miejsce 3PPDT: 7 rejonów drytoolowych: 

-Skalny Wąwóz - Lutynia,  

-Mosty - Pyskowice,  

-Kamieniołom Śmiertelny - Wojcieszów,  

-Zimny Dół - k/Krakowa,  

-Bunkry - Janówek Pierwszy,  

-Dach Beton - Styków,  

-Zakrzówek - Kraków, 

 



5. Organizacja 

Klasyfikacja 3 Pucharu Polski w Drytoolingu - Open oparta będzie na wynikach 

uzyskanych przez każdego zawodnika podczas indywidualnej wspinaczki w/w 

rejonach wspinaczkowych. Zawodnicy pobierają udostępnione w internecie 

karty startowe i wypełniają zgodnie z instrukcją. Po wypełnieniu i przesłaniu do 

biura zawodów (najpóźniej do 7 marca 2021r.) karty startowej, oświadczenia 

oraz dowodu opłaty wpisowego, nastąpi podliczenie wyników, wyłonienie 

zwycięzców i ich nagrodzenie (drogą pocztową). 

Kategorie nagradzane: kobiety; miejsca: 1-3, mężczyźni; miejsca: 1-3. 

Klasyfikacji końcowej podlegają zawodnicy, którzy prześlą w terminie do 7 

marca 2021 na adres email biura Pucharu prawidłowo wypełnioną kartę 

startową, dowód wpłaty wpisowego oraz podpisanego Oświadczenia 

Zawodnika 3PPDT-Open. Niedopełnienie powyższych warunków skutkuje 

dyskwalifikacją zawodnika.  

6. Wpisowe 

Zawodnik, który chce wziąć udział w 3PPDT zobowiązuje się w ramach 

wpisowego do wpłaty kwoty 30zł na konto Fundacji TOPR lub innej wspierającej 

działalność ratunkową w górach.  

7. Punktacja 

W 3PPDT obowiązuje następująca metoda punktacji: 

1 wpinka = 1 pkt. (stanowisko liczy się jako wpinka) 

TOP = suma wpinek 2x (przykład: na drodze jest 10 wpinek, styl RP suma 

punktów wynosi 20 pkt. ) 

Styl OS +10 pkt. (przykład: wpinek 10 x 2 Top=20+OS=30pkt.) 

Styl FL +5 pkt. (przykład: wpinek 10 x 2 Top=20+FL=25pkt.) 

Dodatkowe punkty za styl OS i FL doliczane są tylko po zatopowaniu.  

Drogi mogą być próbowane wielokrotnie z zachowaniem odpowiedniego stylu. 

 

W każdym z rejonów obowiązuje ustalona lista dróg, które klasyfikują się w 

zawodach. Drogi z poza listy nie biorą udziału w zawodach.  

 

 

 



Każdy zawodnik biorący udział w 3PPDT zobowiązuje się do rzetelnego 

wypełnienia karty startowej, podając: rejon, nazwę drogi, całkowitą liczbę 

wpinek na drodze,  liczbę osiągniętych wpinek, styl przejścia, datę przejścia oraz 

imię i nazwisko asekuranta/partnera.  

Dane te będą niepubliczne, użyte na potrzeby biura Pucharu, natomiast do 

wiadomości ogólnej zostanie podana suma punktów z poszczególnych dróg 

oraz całkowita liczba punktów uzyskana przez zawodnika w klasyfikacji 

końcowej. 

 

8. Bezpieczeństwo 

Działalność wspinaczkowa niesie ze sobą ryzyko utraty zdrowia i życia. Każdy 

zawodnik podejmuje wspinaczkę dobrowolnie, zdając się na własne 

doświadczenie i przeszkolenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

jakiekolwiek szkody (na mieniu i osobie) poniesione przez zawodników podczas 

ich działalności wspinaczkowej w ramach 3PPDT. W wybranych rejonach 

wspinaczkowych może występować kruszyzna skalna, niebezpieczna dla 

wspinaczy.  

Zawodnicy 3PPDT zobowiązują się do przestrzegania podstawowych zasad 

bezpieczeństwa podczas wspinania (noszenia kasku, wpinania się we wszystkie  

punkty przelotowe, prawidłowej asekuracji itp.). 

Zawodnicy wspinają się w stylu sportowym zimowym, z użyciem raków (bez 

ostróg) i czekanów bez pętli nadgarstkowych ani lonży pomiędzy czekanem i 

uprzężą. Zawodnicy wspinają się z dolną asekuracja używając liny dynamicznej.  

Zabrania się wspinania solo, żywcowania oraz stosowania metody sztucznych 

ułatwień (hakowej).  

Każdy zawodnik biorący udział w 3PPDT zobowiązuje się do przesłania 

podpisanego Oświadczenia Zawodnika 3PPDT-Open do biura Pucharu 

(skan/zdjęcie).  

 

 

 

 



9. Kontakt 

Przedstawiciele organizatora i biuro Pucharu:  

Krzysztof Zabłotny- tel: 600243955,  

Jan Mondzelewski- tel: 783369603,  

email biura: pucharpolskidt@gmail.com 

PZA – Marek Wierzbowski 

 

10. Uwagi końcowe 

Wszelkie sprawy nie ujęte w/w regulaminie będą wyjaśniane przez biuro 

Pucharu.  


