Regulamin I Raciborskiego Meetingu Wspinaczkowego
TERMIN ZAWODÓW:
ORGANIZATOR: Raciborskie Stowarzyszenie Wspinaczkowe, Miasto Racibórz
PLANOWANE MIEJSCE: Ściana Wspinaczkowa w Raciborzu – Studziennej ul. Urbana 28
CZAS ROZGRYWANIA ZAWODÓW: godz. 9.00 -18.00
MIEJSCE BIURA ZAWODÓW: Ściana Wspinaczkowa w Raciborzu – Studziennej ul. Urbana 28
CZAS REJESTRACJI ZAWODNIKÓW: godz. 8.00 – do startu kategorii zawodnika
ODPRAWA TECHNICZNA: przed każdym startem
CEL ZAWODÓW: krzewienie zdrowego stylu życia, propagowanie sportów górskich
IDEA: pokonanie w narzuconym limicie czasowym jak największej ilość dróg z uwzględnieniem ich trudności i stylu przejścia
LIMIT MIEJSC: 40 z możliwością zwiększenia
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) W zawodach zespoły będą klasyfikowane w trzech kategoriach (wiek określają lata kalendarzowe):
a) dzieci (wiek 5 - 15 lat) - osobny regulamin jako załącznik 1
b) juniorzy (wiek 16 – 18 lat)
c) seniorzy (wiek 19 – 40 lat)
d) masters (powyżej lat 40)
2) Warunkiem wzięcia udziału w zawodach przez osoby pełnoletnie jest podpisanie przez uczestnika „oświadczenia uczestnika”, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
3) W ramach zawodów zostaną przyznane dodatkowe nagrody dla Najlepszej Raciborzanki i Najlepszego Raciborzanina.
§2
STARTUJĄCY
W zawodach klasyfikowane są wszystkie osoby, które:
a) zgłoszą się do zawodów
b) złożą w biurze zawodów podpisane „oświadczenie uczestnika” dotyczące zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialności
c) osoby do ukończenia 16 roku życia muszą być z opiekunem prawnym
d) wezmą udział w odprawie technicznej przed startem
e) ukończą co najmniej jedną drogę zawodów
f) ukończą zawody w regulaminowym czasie przez złożenie w biurze zawodów wykazu przejść.
§3
PRZEBIEG MEETINGU
1. Zawody są rozgrywane jako konkurencja indywidualna.
2. Droga wspinaczkowa jest pokonana jeżeli wspinający się pokona całą drogę klasycznie bez obciążania liny.
3. Każda droga ze względu na trudność oraz długość ma przypisaną liczbę punktów.

4. Każdą drogę można pokonać maksymalnie 1 raz
5. Czas na przejście dróg wynosi 30 minut.
6. Równocześnie na ścianie może wspinać się 8 osób.
7. Zawody w każdej kategorii wygrywa ten który uzyska najwyższą liczbę punktów.
a) w kategorii junior w przypadku równej ilości punktów wygrywa ten, który przeszedł trudniejsze drogi. W przypadku równej ilości punktów wygrywa i różnicy
płci wygrywa dziewczyna.
b) w kategorii senior w przypadku równej ilości punktów wygrywa ten, który przeszedł trudniejsze drogi. W przypadku równej ilości punktów wygrywa i różnicy
płci wygrywa kobieta.
c) w kategorii masters w przypadku równej ilości punktów wygrywa starszy zawodnik. W przypadku równej ilości punktów wygrywa i różnicy płci wygrywa
kobieta.
8. Puchar Prezydenta Miasta Racibórz wygrywa ten, który uzyskał najwyższą liczbę punktów wśród wszystkich kategorii. W przypadku równej ilości punktów
wygrywa i różnicy płci wygrywa kobieta.
9. Przed startem zawodnicy losują miejsca startowe.
§4
ZASADY PUNKTACJI
1. Droga musi być pokonana w stylu TR co oznacza przejść jej w ciągu bez obciążania liny. W przypadku zawiśnięcia na linie należy zostać opuszczonym do
podstawy ściany by móc rozpocząć kolejną próbę.
2. Każda dziewczyna i kobieta otrzymuje punkty bonusowe wysokości:
a) w kategoriach juniorzy, seniorzy 25% uzyskanych punktów za przebyte drogi
b) w kategorii masters 50% uzyskanych punktów za przebyte drogi
3. W przypadku grupy dzieci (dzieci w wieku do lat 15) do każdej pokonanej drogi dolicza się punkty bonusowe według wzoru x = (15- wiek startującego):2
za każdą pokonaną drogę
4. W przypadku grupy oldbojów (wiek powyżej 40 lat) do każdej pokonanej drogi dolicza się punkty bonusowe według wzoru x = (wiek startującego – 40):2
za każdą pokonaną drogę
5. W przypadku startu w drogę i braku jej ukończenia spowodowanego końcem regulaminowego czasu otrzymuje 2 punkty jeżeli nogami przekroczy linię
drugiego panela (w tym przypadku nie dopisuje się żadnych punktów bonusowych).
§5
Sprzęt wspinaczkowy
1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest posiadanie obowiązkowego wyposażenia (można je wypożyczyć
przed zawodami w punkcie rejestracji zawodników), na które składają się:
a. uprząż wspinaczkowa
b. zestaw asekuracyjny: przyrząd asekuracyjny+karabinek HMS
§6
NORMY
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że elementy wyposażenia uczestnika wymienione w §5 muszą spełniać wymogi europejskie (EU) lub wymogi UIAA.

§7
ZAKAZY
Obowiązuje zakaz wspinania się bez asekuracji oraz zakaz wspinania się w butach innych niż wspinaczkowe lub zmienne na miękkiej podeszwie.
§8
REZYGNACJA
Każdy zawodnik może zrezygnować z dalszego udziału w zawodach ze swojej inicjatywy w dowolnym momencie. Fakt ten obowiązkowo należy zgłosić u
sędziego zawodów.
§9
POMOC
Wszyscy zawodnicy są zobowiązani przyjść z pomocą osobie będącej w niebezpieczeństwie. Czas poświęcony na udzielenie pomocy zostanie uwzględniony
w wynikach.
§ 10
FAIR PLAY
Zabronione jest korzystanie z pomocy osób trzecich podczas zawodów. Zawody rozgrywane są w duchu fair play z poszanowaniem zwyczajów i etyki
wspinaczkowej.
§ 11
ASEKURACJA
Asekuracja musi być prowadzona przez cały czas podczas działań wspinaczkowych oraz muszą być wykonywane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
§ 12
ŁAMANIE REGULAMINU
1. Wszelkie sytuacje łamania postanowień niniejszego regulaminu oraz inne wykroczenia popełniane przez zawodników podczas wspinania mają być
zgłaszane do sędziego zawodów.
2. Sędzia zawodów jest uprawnione do nakładania następujących kar:
a) dyskwalifikacja – nałożona w związku z przypadkami rażącego łamania postanowień niniejszego regulaminu.
§ 13
JURY
1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zawodów sprawuje jury zawodów.
2. Jury składa się z sędziego głównego oraz obserwatorów.
3. Jury podejmuje działania określone niniejszym regulaminem.
§ 14
PROTESTY
1. Protesty należy wnosić na piśmie do jury zawodów.
2. Czas składania protestów wynosi 20 minut od chwili ogłoszenia wstępnych wyników zawodów.
3. Protesty są rozpatrywane bezzwłocznie przez jury zawodów.

§ 15
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WIZERUNEK I DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko.
2. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (majątkowe i na osobie)
poniesione przez uczestników w związku z ich udziałem w zawodach, w szczególności nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenie ciała oraz inne uszczerbki na zdrowiu i życiu doznane przez
uczestników zawodów w związku z ich uczestnictwem w zawodach.
3. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz przekazywanie danych osobowych
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926
ze zm.) w zakresie niezbędnym do organizacji memoriału a także dla realizacji celów statutowych organizatora.

§ 16
ZMIANY REGULAMINU
Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania do niego zmian.

