REGULAMIN
Czwartych Mistrzostw Radomia we wspinaczce sportowej
(na trudno )

Wariant Radom

1. Organizator: Centrum Wspinaczkowe Grota, ul. S owackiego 100,
26-600 Radom.
2. Termin zawodów: 16 listopada (sobota) 2019 roku, godz. 14:00.
3. Kategorie:
Kobiety
M

czy ni

Juniorzy (do 15 lat; rocznik 2004 w cznie)
Osoby poni ej 18 roku ycia musz posiada pisemn zgod rodziców
na udzia w zawodach – dokument do pobrania ze strony www.cwgrota.pl.
Brak zgody rodziców/opiekunów prawnych dyskwalifikuje ze startu w
zawodach.
4. Zg oszenia zawodników: w celu dokonania zg oszenia zawodnika nale y
wys

maila z imieniem i nazwiskiem na adres biuro@cwgrota.pl (temat:

„WR19 zapisy”) lub zg osi si osobi cie w Centrum Wspinaczkowym
Grota najpó niej do 12 listopada (wtorek) w cznie.
5. Op ata startowa: op ata startowa wynosi:
- 50 z
Op ata nie podlega zwrotowi.
Op aty nale y dokona do dnia 12 listopada w cznie. W przeciwnym razie
nie gwarantujemy pakietu startowego.
6. Pakiet startowy zawiera: koszulk okoliczno ciow , napój, s odk
przek sk .

7. Rejestracja zawodników: przed rozpocz ciem rywalizacji ka dy zawodnik
ma obowi zek zg osi si do biura zawodów w celu potwierdzenia
obecno ci/wpisania si na list startow oraz podpisania stosownego
wiadczenia.
8. Zasady rozgrywania zawodów oraz punktacja:
Eliminacje.
Zawodnicy b

mieli do pokonania 10 dróg o trudno ciach

zaczynaj cych si od IV+. Startuj cy ma dowoln liczb prób do
wykorzystania. Próba zaczyna si po utracie kontaktu cia a z materacem
(chyba, e s dziowie og osz inne zasady). Liczba zdobytych punktów
zale y od liczby zrobionych dróg („zrobienie drogi” to przej cie jej bez
obci

enia systemu asekuracyjnego z wykorzystaniem struktur i

wyznaczonych chwytów od ziemi a do chwytu ko cowego oznaczonego
jako „TOP” oraz z apanie go i kontrolowanie obiema r kami).
Zrobienie drogi z asekuracj doln (prowadz c) w stylu flash daje
zawodnikowi 3 punkty, w drugiej lub nast pnej próbie – 2 punkty, z
asekuracj górn (na w dk ) - 1 punkt. Ka da droga jest punktowana tylko
raz, wed ug najlepszego przej cia.
Prób ko czy doj cie do topu drogi lub odpadni cie. Przez
odpadni cie rozumiemy obci

enie asekuracji (zawi ni cie na linie,

apanie si liny, ekspresa, stanowiska, stani cie na plakietce itp.), u ycie
chwytu innego koloru, skorzystanie z pomocy (fizycznej) drugiej osoby.
Zawodnicy wspinaj cy si z do em zobowi zani s do robienia
wszystkich wpinek, po kolei. Wpi cie liny do drugiego z kolei ekspresa z
pomini ciem poprzedniego (nie w kolejno ci) automatycznie traktowane
jest jako odpadni cie.
Kolejno

wykonywania dróg jest dowolna, jedynym ograniczeniem

jest czas trwania eliminacji: 5 godzin. Runda eliminacyjna ma na celu
wy onienie czo ówki (damskiej, m skiej i juniorskiej), która zmierzy si w
Wielkim Finale. W przypadku uzyskania przez zawodników w rundzie

eliminacyjnej takiego samego wyniku punktowego o miejscu decydowa
dzie czas oddania karty startowej.
Fina
Zawodnicy b

mieli do pokonania jedn drog , tylko w jednej

próbie bez jej wcze niejszej znajomo ci (strefa). Liczba zdobytych
punktów zale y od ilo ci z apanych i utrzymanych chwytów. Ka dy
utrzymany chwyt daje zawodnikowi 1 punkt. Dotkni cie nast pnego
chwytu bez utrzymania go daje dodatkowo „+”.Do ka dego chwytu
sztywno przypisana jest liczba punktów, wi c pomini cie chwytu
po redniego nie zmniejsza liczby punktów zdobytych przez zawodnika.
Na ostatnim chwycie na drodze nale y umie ci obie r ce za co
zawodnik otrzymuje dodatkowy punkt za tzw. top. W przypadku
uzyskania przez zawodników w finale takiej samej liczby punktów o
miejscu w klasyfikacji zadecyduje wynik eliminacji.
9. Wa ne informacje dodatkowe:
Nagrody zostan przyznane dla pierwszych trzech miejsc w trzech
kategoriach.
Wszyscy startuj cy zobowi zani s do posiadania wa nego
ubezpieczenia NW.
Wszystkie sytuacje sporne rozstrzygaj s dziowie zawodów.
Decyzje s dziów s ostateczne i nieodwo alne.
Zawodnicy zobowi zani s do przestrzegania regulaminu Centrum
Wspinaczkowego Grota.
Po wcze niejszym zg oszeniu jest mo liwo
noclegu.

zorganizowania

10.

Harmonogram zawodów:

13:00-14:00 Rejestracja zawodników
14:00-19:00 Eliminacje
19:30-21:00 Fina
21:30

Og oszenie wyników, dekoracja zwyci zców

