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REGULAMIN ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

„Na sportowo - zawody ogólnopolskie we wspinaczce osób  

z niepełnosprawnością” 

 

1. ORGANIZATORZY:  

1.1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji  

2. Termin Zawodów: 24 listopada 2022  

3. Miejsce Zawodów: Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie - Hala Sportowa – ul. 

Mickiewicza 8  

4. ZAWODNICY: Uczestnikami Zawodów mogą być wyłącznie osoby z orzeczeniem  

o (stopniu) niepełnosprawności.  

5. CEL ZAWODÓW: Propagowanie aktywnego stylu życia wśród osób  

z niepełnosprawnością, pokonywanie słabości i ograniczeń - budowanie i wzmacnianie 

więzi międzyludzkich, zachęcanie do aktywności fizycznej opartej na zdrowej rywalizacji.  

6. NAGRODY: Za udział w Zawodach, w zależności od osiągniętych wyników, będą 

wręczane: puchar, dyplom, nagrody. Medale zostaną przyznane dla zwycięzców (trzech 

pierwszych osób) w poszczególnych konkurencjach, osobno w kategorii kobiet i 

mężczyzn. W przypadku konkurencji „HIMALAJE” medale otrzymuje trzech pierwszych 

zawodników z najlepszym czasem (nie przewiduje się podziału na kategorię kobiet i 

mężczyzn).   

7. ZGŁOSZENIA   

7.1. Formularze zgłoszeniowe należy przesłać w wersji:  

 papierowej na adres 33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 6 do 10 listopada 

(data wpływu),  

 elektronicznej w terminie do 10 listopada 2022 r. na adres e-mail: 

wspinaczka@repi.pl.  

Do zgłoszenia należy załączyć, przygotowane przez organizatorów, oświadczenie w 

sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku podpisane 

przez każdego zawodnika, opiekuna oraz każdego opiekuna prawnego.   

 bezpośredniego formularza on-line dostępnego na stronie Fundacji 

www.repi.pl – do 10 listopada 2022r.  

W dniu zawodów do zgłoszenia należy załączyć, przygotowane przez organizatorów, 

oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 

wizerunku podpisane przez każdego zawodnika, opiekuna oraz każdego opiekuna 

prawnego.   

mailto:wspinaczka@repi.pl.
http://www.repi.pl/
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8. SPRAWY ORGANIZACYJNE I ZASTRZEŻENIA  

8.1. Jednostka/osoba indywidualna zgłaszająca zawodników oświadcza, że 

zapoznała się z Regulaminem i przyjmuje jego treść.  

8.2. Udział w Zawodach jest bezpłatny.  

8.3. W zawodach mogą wziąć udział osoby dorosłe oraz młodzież (ukończone 15 

lat). 

8.4. Zawodnicy oświadczają, że są zdrowi, oraz że nie mają jakichkolwiek  

przeciwskazań do udziału w zawodach „Na sportowo - zawody ogólnopolskie we 

wspinaczce osób z niepełnosprawnością”. Jeśli cokolwiek wydarzy się w czasie 

zawodów zgodnie z oświadczeniem ponoszą za to odpowiedzialność. 

8.5. Zawodnicy na czas trwania Zawodów zostaną objęci ubezpieczeniem od 

następstw nieszczęśliwych wypadków, którego koszty pokryje organizator.  

8.6. Zawodnicy startują w kategorii kobiet i mężczyzn w dwóch konkurencjach:  

7.5.1 wspinaczce na czas,  

7.5.2 wspinaczce na trudność.  

Konkurencje te przeznaczone są dla osób, które miały wcześniej styczność z tą dyscypliną  

i chcą rywalizować z innymi zawodnikami.  

8.7. Wszyscy zawodnicy wspinają się z asekuracją górną, w formule flash. 

Zawodnicy w obu konkurencjach startują według wcześniej przygotowanych list 

startowych.  

8.8. Konkurencja na czas zostanie rozegrana na dwóch drogach, o zbliżonych 

trudnościach i długości około 10 metrów. Każdy zawodnik startuje na obu 

drogach, pokonuje drogę A i przechodzi na drogę B. Zawodnicy klasyfikowani są 

na podstawie sumy czasów uzyskanych na obu drogach. Cztery osoby, które 

uzyskają najkrótsze czasy, będą bezpośrednio ze sobą  

rywalizować o miejsca medalowe.  Prowadzona będzie osobna klasyfikacja dla 

kobiet i mężczyzn.  

8.9. Konkurencja na trudność będzie rozegrana na jednej drodze, dla mężczyzn  

i dla kobiet o długości około 15 metrów. Zawodnik zostanie sklasyfikowany na 

podstawie osiągniętego najdalej położonego chwytu. Liczą się tylko chwyty 

utrzymane. Przewidziany limit czasu to 5 minut. Wspinanie kończy się  

w momencie: zakończenia drogi, przekroczenia przewidzianego czasu albo 

obciążenia liny.  

8.10. Każdy z zawodników może startować w jednej bądź obu konkurencjach, zgodnie  

z wcześniejszym zgłoszeniem.  
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8.11. Z myślą o osobach, dla których wspinaczka jest nowością wydzielona będzie 

dodatkowa strefa wspinania „HIMALAJE” z bardzo łatwymi drogami. Tam każdy 

będzie mógł zdobyć swój Everest, będzie też szansa na pierwsze zimowe 

wejście na K2.  

8.12. Zawodnik biorący udział w konkurencjach na czas i na trudność nie może brać 

udziału w strefie wspinania „HIMALAJE”.  

8.13. Do udziału w zawodach „Na sportowo  - zawody ogólnopolskie we wspinaczce 

osób z niepełnosprawnością” zostanie zakwalifikowanych 100 pierwszych 

zgłoszonych zawodników.  

8.14. Zostanie utworzona lista rezerwowa – maks. do 30 zawodników.  

8.15. Każda organizacja może zgłosić łącznie 7 zawodników, w tym: do 3 zawodników 

w kategorii na czas i do 3 zawodników w kategorii na trudność oraz do  

3 zawodników w strefie wspinania „HIMALAJE”.  

8.16. Dodatkowo, bezpośrednio po zakończeniu głównej rywalizacji na czas, na tych 

samych drogach, zostanie rozegrana konkurencja na czas dla fizjoterapeutów, 

terapeutów zajęciowych i opiekunów przybyłych uczestników. Jeżeli liczba 

chętnych przekroczy 10, zostanie rozegrana runda finałowa. Na podstawie sumy 

czasów zostaną wyłonione najlepsze cztery osoby, które będą rywalizowały ze 

sobą bezpośrednio w systemie pucharowym. Nie przewiduje się podziału na 

kategorię kobiet i mężczyzn. W przypadku jednostki może być ona 

reprezentowana przez maksymalnie 2 osoby. 

8.17.  W Zawodach nie mogą wziąć udziału osoby z następującymi problemami 

zdrowotnymi: epileptycy w znacznym stopniu, osoby przyjmujące leki wywołujące 

otępienie.  

8.18. W formularzu zgłoszeniowym w pkt. 16 dodatkowe informacje – szczególne 

potrzeby należy poinformować Organizatora (jeżeli zachodzi taka potrzeba)  

o konieczności zapewnienia dostępności w zakresie architektonicznym lub 

komunikacyjno-informacyjnym np. tłumacz języka migowego, pętla indukcyjna.  

8.19. Nie ma możliwości dopisania zawodników po 10 listopada 2022 r.  

8.20. Ostateczne listy startowe zostaną zamknięte w dniu 15 listopada 2022 r.  

8.21. Każde zgłoszenie otrzyma potwierdzenie wpływu.  

8.22. Na ściankę można zabrać własny sprzęt wspinaczkowy.  

8.23. Każda osoba: zawodnik, opiekun i in. zobowiązana jest zmienić obuwie. W hali 

sportowej obowiązuje obuwie sportowe, a zawodników wygodny strój sportowy.  

8.24. Wszystkie osoby biorące udział w zawodach są zobowiązane do przestrzegania 

regulaminu hali sportowej oraz ściany wspinaczkowej.  
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8.25. Dla zachowania bezpieczeństwa nie należy przechodzić ani zatrzymywać się pod 

wspinającymi się wyżej, przeszkadzać wspinającym się oraz innym osobom 

przebywającym na terenie hali. 

8.26. Osoby zgłaszające oświadczają, że biorą na siebie i ponoszą odpowiedzialność za 

szkody powstałe na zdrowiu lub życiu zgłaszanych zawodników. Jednocześnie 

zwalniają z ww. odpowiedzialności Organizatorów zawodów 

8.27. Zawodnicy przyjeżdżają na Zawody na swój koszt.  

8.28. Organizator przewiduje noclegi dla osób przyjeżdżających z miejscowości 

oddalonej od miejsca zawodów o co najmniej 300 km.  

8.29. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie.  

8.30. Informacji w sprawie Zawodów udziela pani Marzena Szewczyk pocztą 

elektroniczną pod adresem wspinaczka@repi.pl lub telefonicznie pod numerem 

14 627 35 03, 600 240 223. 


