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REGULAMIN TECHNICZNY 

WSPINACZKA SPORTOWA KOBIET I MĘŻCZYZN 

(zawody na czas) 

 

 

I. PROGRAM I PRZEPISY ZAWODÓW  

 1. Zawody w konkurencji na czas składają się z rundy eliminacyjnej i rundy finałowej.  

 2. Zawody na czas przeprowadzane są na dwóch drogach o takiej samej długości,  

 zbliżonym przebiegu i trudnościach.  

 3. Do pomiaru czasu na drogach stosuje się urządzenie elektroniczne, dokonujące  

 pomiaru z dokładnością do 0,01 sekundy.  

 4. Drogę uznaje się za ukończoną, jeżeli zawodnik wspiął się zgodnie  

 z obowiązującymi przepisami i uderzył ręką przycisk zatrzymujący pomiar czasu.  

 5. Start zawodnika uznaje się za nieukończony, 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).  

 6. Kolejność startów zawodników w eliminacjach jest ustalana losowo.  

 7. Każdy zawodnik rozpoczyna wspinaczkę od drogi 1, a po jej ukończeniu przechodzi                 

na drogę 2.  

 8. Klasyfikację zawodnika ustala się wg łącznego czasu, będącego sumą czasów  

 osiągniętych przez niego na obu drogach.  

 9. Zawodnik, który nie ukończy jednej z dróg eliminacyjnych zostaje  

 wyeliminowany z kolejnej rundy zawodów i sklasyfikowany na ostatnim miejscu.  

 10. Zawodnik może popełnić jeden falstart bez dalszych konsekwencji w trakcie  

trwania zawodów. Przy drugim falstarcie w trakcie trwania danych zawodów,  

zawodnikowi nie zapisuje się czasu i nie bierze on udziału w dalszej rywalizacji. 
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 11. Do rundy finałowej wchodzi 16 zawodników i 8 zawodniczek.  

 12. Finały rozgrywane są w systemie pucharowym zgodnie z przepisami PZA.  

 13. Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny i jego decyzja        

jest nieodwołalna.  

 

II. UCZESTNICTWO  

1. Uczelnia może zgłosić dowolną ilość zawodników/zawodniczek. 

 

III. PUNKTACJA  

 1. W AMWL prowadzone są następujące klasyfikacje:  

  - indywidualna oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.  

  - drużynowa uczelni oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.  

2. Za I miejsce zawodnik/zawodniczka otrzymuje n+1 pkt., za II miejsce n-1 pkt.,                   

za III miejsce n-2 pkt., itd., gdzie n oznacza liczbę zawodników startujących                                 

w danej konkurencji.  

3. Do punktacji drużynowej brane są wyniki dwóch najlepszych kobiet i czterech 

najlepszych mężczyzn danej uczelni.  

 4. W przypadku równej ilości punktów w punktacji drużynowej, o kolejności decyduje 

 większa liczba pierwszych miejsc, następnie drugich, trzecich, itd. (oddzielnie dla kobiet  

 i mężczyzn).  

 


