
 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

Wojewódzkich  Indywidualnych Zawodów Wspinaczkowych 

Warmińsko-Mazurskiego SZS 

dziewcząt i chłopców Igrzysk Dzieci, Młodzieży Szkolnej i Licealiady 
 

 Termin:  

 17.12.2018 r. /poniedziałek/ godz. 10:30 
 

Organizator: 

Warmińsko – Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku 
 

Miejsce: 

- ścianka wspinaczkowa Hala „Lega” Olecko, 
 

 Uczestnictwo: 

 każda szkoła może zgłosić do zawodów w każdej kategorii wiekowej 2 zawodników  

i 2 zawodniczki. Osobno klasy IV i młodsze, V-VI,  VII-VIII razem z klasami gimnazjalnymi, 

oraz szkoły ponadgimnazjalne. 

 Zgłoszenie za pośrednictwem poczty e-mail: centrumsportu@mosir.olecko.pl do dnia 

13.12.2018 r.  
 

Przepisy: 

- rywalizacja odbywać się będzie z podziałem na kategorie wiekowe i płeć, 

- pierwsze wejście eliminacyjne (nie na czas) premiuje zawodnika do dalszych wejść, nie 

zaliczenie (odpadnięcie od ściany) eliminuje z dalszej rywalizacji, 

- 2 wejścia na czas ustalonymi przez organizatora trasami,  

- w trakcie wejść na czas odpadnięcie od ściany nie eliminuje zawodnika z dalszego 

wchodzenia, ale oznacza 10 sekund karnych i kontynuację wchodzenia, 

- wejście rozpoczyna oderwanie obu nóg od podłoża i kończy dotknięcie górnej krawędzi 

ścianki, 

- wygrywa zawodnik, który uzyska  najkrótszy czas (suma 2 wejść), 

 

Zasady bezpieczeństwa: 

 1. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i wykonywania  

poleceń wydawanych przez organizatora zawodów.  

2. Organizator zawodów nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, które uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie, od dzieci 

dodatkowo wymagana jest pisemna zgoda na start w zawodach rodziców bądź opiekunów 

prawnych.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania 

zasad bezpieczeństwa, regulaminu zawodów, regulaminu Ścianki Wspinaczkowej oraz 

poleceń wydawanych przez zespół organizacyjny zawodów.  

4. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwać będą wykwalifikowani operatorzy wspinaczki.  

5. Asekuracja górna na wędkę. 
 

Postanowienia końcowe:  

1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego zawodów.  

2. Decyzja sędziego głównego jest ostateczna i nie odwołalna. 
 

mailto:centrumsportu@mosir.olecko.pl


Zawody są realizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego. 

 

 

         Wacław Wasiela 

        Przewodniczący W-M SZS 

 


