
Regulamin zawodów wspinaczkowych DryRes  

 

§ 1 Przedmiot 

1. Regulamin zawodów wspinaczkowych DryRes (dalej: „Regulamin”) określa warunki 

uczestnictwa oraz przebiegu zawodów wspinaczkowych DryRes (dalej: „Zawody”).  

 

§ 2 Organizator 

1. Organizatorem zawodów wspinaczkowych DryRes jest Rzeszowski Klub 

Wysokogórski, ul. Jana Kochanowskiego 19a, 35-201 Rzeszów (KRS:  0000249274, 

NIP 813-10-91-160) dalej „Organizator”.  

2. Organizator zastrzega możliwość powierzenia niektórych zadań wynikających 

z organizacji oraz przebiegu zawodów osobom trzecim. 

 

§ 3Cel zawodów 

1. Celem zawodów jest: 

a) popularyzacja i upowszechnianie wspinaczki drytoolowej,  

b) współzawodnictwo i integracja środowiska wspinaczkowego. 

 

§ 4Uczestnictwo 

1. W Zawodach mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które: 

a) dokonały opłaty startowej,  

b) posiadają ważne ubezpieczenie NNW, 

c) w przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia wymagana jest 

pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego. 

2. Uczestnicy zawodów zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

a także Regulaminu Obiektu Organizatora dostępnego na stronie internetowej 

Organizatora oraz w Biurze Zawodów. 

 

§5Terminarz i miejsce rozegrania zawodów 

1. Zawody  odbędą się w dniu 30 października 2021r. na Peronie Baltoro – ściance 

wspinaczkowej Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego przy ul. Jana 

Kochanowskiego 19a w Rzeszowie. 

 

2. Ramowy plan imprezy: 

a) 9.00 – 9.30  rejestracja zawodników, 

b) 9.30 – 10.00 odprawa techniczna, 

c) 10.00 – 10.30  oficjalne otwarcie ścianki drytoolowej RKW, 

d) 10.30    rozpoczęcie eliminacji, 

e) 18.00   finały, 

f) 19.30 oficjalne rozdanie nagród, 

 

 

 

 



§ 6Kategorie zawodników 

1. Zawody rozegrane zostaną w dwóch kategoriach: kobiety i mężczyźni. 

2. Organizator nie przewiduje dodatkowych kategorii ze względu na przedział wiekowy 

uczestników. 

 

§ 7Sposób przeprowadzenia zawodów 

1. Eliminacje zostaną rozegrane w formule flash w 1 grupie. Do pokonania będzie około 

10 przystawek eliminacyjnych. Nagrania z przejściami będą opublikowane na stronie 

Zawodów na portalu Facebook najpóźniej w piątek po południu (29 X 2021). Liczba 

prób na każdy problem - 5  

2. Zaliczany jest najwyżej osiągnięty chwyt na danym problemie oraz próba w której 

został osiągnięty. Zawodnik, który wstawi się we wszystkie problemy jest 

punktowany wyżej niż, ten który jakiś pominie.  

3. Każdy zawodnik otrzyma kartę startową, na której sędzia będzie wpisywał liczbę 

prób i liczbę chwytów. Lepszy wynik zdobywa zawodnik, który zdobył większą ilość 

chwytów (punktów) przy mniejszej ilości prób i wstawił się w największą ilość 

problemów.  

4. Karty z wynikami przyjmowane są w Biurze Zawodów na bieżąco, kiedy zawodnik 

zakończy wstawki. Najpóźniej do 17.30. 

5. Obowiązkowe wyposażenie zawodnika: kask, czekany techniczne (dalej „dziabki”), 

rękawiczki. Obuwie do wyboru: buty wspinaczkowe tzw. baletki; rakobuty; raki 

techniczne monopoint.  

6. Punktacja chwytów: dotknięcie chwytu dziabą bez utrzymania chwytu – 0,2 pkt. 

Dotknięcie i utrzymanie chwytu dziabą, bez opuszczenia poprzedniego chwytu – 0,8 

pkt.  Opuszczenie poprzedniego chwytu z utrzymaniem kolejnego – 1 pkt.  

7. Pozycja startowa to 2 dziaby na chwycie startowym i obie nogi na ścianie. Zaczęcie 

wspinania bez prawidłowej pozycji startowej powoduje nieważność osiągniętego 

chwytu oraz utratę próby na danym problemie.  

8. Do finału awansuje ok. 6 zawodniczek i 6 zawodników. O ilości zawodników 

w finale zdecyduje organizator po zakończeniu eliminacji. W przypadku miejsc ex 

aequo organizator zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowego sposobu 

wyłonienia finalistów, mając na uwadze zasady fair play. Organizator zastrzega 

również możliwość wydłużenia zawodów do dwóch dni (sobota i niedziela). W takim 

przypadku plan zawodów zostanie uaktualniony i podany do wiadomości najszybciej, 

jak to będzie możliwe. 

9. Finały zostaną rozegrane ze strefą izolacji, równocześnie dla pań i panów. Zawodnicy 

będą startować po kolei i pokonywać finałowy obwód w stylu OS . Czas wspinania 4 

minuty. Wygrywa zawodnik, który osiągnie dalszy chwyt i ma krótszy czas 

wspinania.  

10. Przed rundą finałową przewidziany jest wspólny dla wszystkich zawodników okres 

obserwacji finałowego obwodu. Czas obserwacji: 4 minuty. 

11. W czasie obserwacji niedopuszczalne są próby wspinaczki oraz próby wejścia na inny 

sprzęt albo wyposażenie. Zawodnikom nie wolno komunikować się z osobami spoza 

strefy obserwacji. Zawodnicy mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia sędziego 

głównego lub sędziego wyznaczonego do sędziowania problemu. Zawodnicy mogą 



dotykać jedynie pierwszych chwytów (dziabami lub rękami) na problemie bez 

odrywania obu nóg od ziemi. 

12. Finały będą prowadzone równolegle w kategoriach mężczyzn i kobiet. 

13. Sytuacje nieujęte w §7 rozstrzyga Organizator.  

 

 

§8Opłata startowa 

1. Opłata startowa wynosi 60 zł.  

2. Opłaty rejestracyjnej dokonuje się w Biurze Zawodów, w dniu zawodów w formie 

gotówkowej.  

3. Rejestracja i wpisanie zawodnika na listę startową następuje po uiszczeniu opłaty 

startowej, podaniu niezbędnych danych osobowych oraz podpisaniu stosownego 

oświadczenia.  

§ 9 Siła wyższa 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonał swoich obowiązków lub 

wykonał je nienależycie z powodu istnienia siły wyższej tj. okoliczności, o których nie 

wiedział i nie mógł ich przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, pomimo dołożenia 

najwyższej staranności. 

 

§ 10Ryzyko startu 

1. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

2. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania zasad bezpieczeństwa określonych 

w Regulaminie Obiektu Organizatora, a także wynikających ze specyfiki wspinaczki 

drytoolowej. 

3. Uczestnicy zobowiązują się do stosowania poleceń Organizatora mających na celu 

zapewnić jak największy poziom bezpieczeństwa w trakcie Zawodów. 

 

§ 11Postanowienia końcowe  

1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922). 

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku na zdjęciach i filmach 

z Zawodów. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach dopuszcza taką możliwość w trakcie Zawodów. 

4. Wyłączne prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje 

Organizatorowi. 


