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Regulamin konkurencji 
 

WSPINACZKA SPORTOWA 
 
 

1. Regulamin określa zasady organizacji, prowadzenia i uczestnictwa w konkurencji Wspinaczka Sportowa 
Kobiet i Mężczyzn rozgrywanej w ramach 30 Spartakiady Pracowników Wodociągów 
i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego organizowanej w Poznaniu w dniach 26-28 sierpnia 2022 r. 

2. Wspinaczka zostanie rozegrana na ściance wspinaczkowej wysokości 7,5m na dwóch trasach 
w formule zawodów "na czas". 

3. Zawody w konkurencji na czas będą odbywały się na dwóch drogach, tych samych dla kobiet i mężczyzn. 
4. Zawody rozgrywają się z asekuracją górną w uprzężach biodrowych. 
5. Wysokość drogi wynosi 7,5 metra. 
6. Pomiar czasu będzie odbywał się za pomocą systemu elektronicznego z optycznym sygnałem startu 

(sygnalizator świetlny) oraz mechanicznym zatrzymywaniem czasu na szczycie ścianki wspinaczkowej. 
Droga powinna zostać uznana za ukończoną, jeżeli zawodnik wspiął się zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i wyłączył zegar pomiaru czasu. 

7. Start zawodnika nie zostanie uznany za ukończony, jeżeli zawodnik: 
a. odpadł od ściany 
b. dotknął części ściany znajdującej się poza ogranicznikami drogi 
c. użył górnej lub bocznej krawędzi ściany 
d. po starcie dotknął ziemi jakąkolwiek częścią ciała 
e.  skorzystał z jakiejkolwiek dodatkowej pomocy (sztucznych ułatwień) 

8. Przebieg konkurencji 
a. kolejność startów zawodników w eliminacjach zostanie ustalona losowaniem indywidualnym. 
b. każdy zawodnik i zawodniczka ma prawo do przejścia dwóch dróg – raz za razem, z maksymalnym 

czasem na odpoczynek 1 minuta. 
c.  klasyfikację zawodnika ustala się wg lepszego (krótszego) czasu z dwóch biegów 
d.  w razie uzyskania przez zawodników tych samych czasów rozegrany zostanie przez nich bieg 

dodatkowy. 
9. Prezentacja drogi i obserwacja - zawodnicy mogą w czasie okresu obserwacji drogi dotykać chwytów 

na drodze nie odrywając obu nóg od powierzchni ziemi 
10. Incydenty techniczne - zgodnie z przepisami PZA  
11. Konkurencja jest zaliczana do Klasyfikacji Generalnej Spartakiady, a ilość uzyskanych punktów z tytułu 

zajętego w niej miejsca określa Regulamin Spartakiady. 
12. Zawodnicy startują na podstawie ustalonej wcześniej listy startowej zgodnej ze zgłoszeniami 

dokonanymi przez Kierownika Reprezentacji.  
13. Warunkiem dopuszczenia Zawodnika do rywalizacji jest zgłoszenie się jego na 20 minut przed 

wyznaczonym terminem rozpoczęcia Konkurencji w miejscu jej rozgrywania. 
14. Konkurencja odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
15. W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia i kierownik konkurencji. 

Ewentualne protesty mogą być zgłaszane zgodnie z par. 11 Regulaminu Spartakiady. 
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu konkurencji o czym 

niezwłocznie powiadomi jej uczestników poprzez stronę spartakiady, komunikaty słowne, przekazanie 
informacji Kierownikom Reprezentacji. 

 
 


