REGULAMIN
VI OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH
OSÓB Z NIEPEŁNĄ SPRAWNOŚCIĄ
1. ORGANIZATORZY
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji
Akademicki Związek Sportowy PWSZ w Tarnowie
Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II
2. TERMIN I MIEJSCE
Termin Zawodów: 6 kwietnia 2017 r.
Miejsce Zawodów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie - Hala Sportowa – ul. Mickiewicza 8
3. UCZESTNICY
Uczestnikami Zawodów mogą być osoby z niepełną sprawnością w stopniu: lekkim, umiarkowanym i
znacznym.
4. CEL IMPREZY
Propagowanie aktywnego stylu życia u osób z niepełną sprawnością intelektualną, przełamywanie barier
pomiędzy uczestnikami zmagań sportowych a innymi ludźmi, integracja, zdrowa rywalizacja.
5. NAGRODY
Za udział w Zawodach, w zależności od osiągniętych wyników, będą wręczane: statuetka, medal, dyplom i
upominek, nagroda dla najlepszej drużyny.
6. ZGŁOSZENIA
6.1. Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 27 marca 2017 r. na
adres e-mail: wspinaczka.wtzjp2@interia.pl.
6.2. Zgłoszenie w wersji papierowej z pieczątkami i podpisami powinno być dostarczone najpóźniej w dniu
zawodów.
7. SPRAWY ORGANIZACYJNE I ZASTRZEŻENIA
7.1.
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7.5.

Jednostka zgłaszająca zawodników oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem i przyjmuje jego treść.
Zawodnicy startujący w Zawodach zobowiązani są okazać zgodę lekarza na start w Zawodach. Brak
orzeczenia spowoduje skreślenie z listy startujących zawodników. Honorowane będą Książeczki
Sportowo-Lekarskie Zawodnika.
Udział w Zawodach jest bezpłatny.
Zawodnicy startują w dwóch kategoriach:
7.4.1. wspinaczce na czas oraz
7.4.2. kategorii „freestyle”.
Wspinaczka na czas przeznaczona jest dla osób, które miały wcześniej styczność z tą dyscypliną i chcą
rywalizować z innymi zawodnikami na czas.

7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.
7.17.
7.18.
7.19.

7.20.
7.21.
7.22.
7.23.

7.24.
7.25.
7.26.

Kategoria „freestyle” zorganizowana z myślą osobach dla których wspinaczka jest nowością oraz dla tych,
którzy nie czują na tyle mocni aby rywalizować na czas.
Każda instytucja może wystawić maksymalnie 3 zawodników do rywalizacji na czas oraz 2 zawodników
do kategorii freestyle.
Każdy zawodnik może startować tylko w jednej z dwóch kategorii.
Ekipy przyjeżdżają własnym transportem na swój koszt.
Do udziału w VI Ogólnopolskich Zawodach Wspinaczkowych Osób z Niepełną Sprawnością zostanie
zakwalifikowanych 70 pierwszych zgłoszonych zawodników.
W Zawodach nie mogą wziąć udziału osoby z następującymi problemami zdrowotnymi: epileptycy
w znacznym stopniu, osoby przyjmujące leki wywołujące otępienie.
Nie ma możliwości dopisania zawodników po 27 marca 2017 r.
Ostateczne listy startowe zostaną zamknięte w dniu 31 marca 2017 r.
Każda zgłoszona drużyna otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
Na ściankę można zabrać osobisty sprzęt asekuracyjny.
Każdą osobę: zawodnika, opiekuna i innych obowiązuje obuwie na białej podeszwie (nie zostawiającej rys
na parkiecie).
Na zeskoku ściany wspinaczkowej zabrania się kłaść jakichkolwiek przedmiotów. Na podłodze może leżeć
jedynie zapas liny asekuracyjnej.
Na terenie ściany wspinaczkowej obowiązuje zakaz żucia gumy do żucia.
Osoby podchodzące do strefy ścianki są zobowiązane do zachowania wszelkich niezbędnych środków
ostrożności. Należy zwracać uwagę na inne wspinające się osoby ze szczególnym uwzględnieniem osób
wspinających się z dolną asekuracją w strefie przewieszenia.
Dla zachowania bezpieczeństwa nie należy przechodzić ani zatrzymywać się pod wspinającymi się wyżej,
przeszkadzać wspinającym się oraz innym osobom przebywającym na terenie hali.
Zawodnicy lub ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
do celów organizacji zawodów.
Uczestnicy i ich opiekunowie prawni oraz opiekunowie, biorąc udział w Zawodach, wyrażają zgodę na
publikację ich nazwisk w przypadku zajęcia miejsc 1-3.
Uczestnicy i ich opiekunowie prawni oraz opiekunowie, a także publiczność biorąc udział w Zawodach,
wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w mediach i materiałach promocyjnych Zawodów i
organizatorów.
Na wszystkich zawodników, opiekunów i kierowców zostanie przygotowany drobny poczęstunek.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie.
Informacji w sprawie Zawodów udziela Pan Maciej Żak pocztą elektroniczną pod adresem
wspinaczka.wtzjp2@interia.pl lub telefonicznie pod numerem 14 627 35 03.

PROGRAM
VI OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH
OSÓB Z NIEPEŁNĄ SPRAWNOŚCIĄ
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Rejestracja uczestników i ich opiekunów w hallu Hali Sportowej PWSZ w Tarnowie.
Sprawdzenie listy obecności przyjezdnych, odebranie oryginałów formularzy zgłoszenia, odebranie
orzeczeń lekarskich o zdolności do startu w Zawodach. Odprowadzenie uczestników do szatni.
Zebranie uczestników oraz opiekunów przed ścianką wspinaczkową, prezentacja drużyn,
przedstawienie skróconego regulaminu Zawodów, przypomnienie zasad fair play.
Rozpoczęcie i przeprowadzeni zawodów w kategorii Kobiet, następnie Mężczyzn w grupach
wiekowych, według ustalonej listy startowej.
Poczęstunek dla wszystkich uczestników i osób opiekujących się zawodnikami.
Ogłoszenie wyników końcowych, dekoracja i wręczenie nagród.
Zakończenie Zawodów.

