REGULAMIN OTWARTYCH ZAWODÓW
WSPINACZKOWYCH
DLA DZIECI „Boulder Dash kids”
1. Organizator:
Centrum Wspinaczkowe Reni Sport
ul. Szymonowica 83 30-396 Kraków
2. Termin zawodów:
10.12.2017
3. Kategorie i grupy:
GRUPA PIERWSZA:
- Dziewczęta 7-10 lat (rocznikowo)
- Chłopcy 7-10 lat (rocznikowo)
GRUPA DRUGA:
- Dziewczęta 11-13lat (rocznikowo)
- Chłopcy 11-13 lat (rocznikowo)
Każdy uczestnik zawodów jest zobligowany do posiadania pisemnej
zgody na udział w zawodach rodziców/prawnego opiekuna.
Brak zgody rodziców/opiekuna prawnego dyskwalifikuje ze startu w
zawodach.
4. Zgłoszenia zawodników i opłaty za start:
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 1.12.2017 za pośrednictwem
formularza na stronie i gwarantują one koszulkę w pakiecie startowym.
Przedpłaty za zawody należy dokonać w recepcji lub na konto :
Centrum Wspinaczkowe RENI SPORT Sp. z o.o.
30-396 Kraków ul. Szymona Szymonowica 83
bank: Bank Millennium S.A.
nr konta: 24 1160 2202 0000 0001 0259 8824
W tytule prosimy wpisać „BOULDER DASH KIDS Imię i Nazwisko dziecka”

Koszt udział w zawodach to 40 zł.
Istnieje możliwość zgłoszenia po terminie 1.12.2017 jednak nie
gwarantuje to koszulki w pakiecie startowym.
Dopuszczamy także zapis w dniu zawodów, jednakże wiąże się to z
większą opłatą. Koszt udziału w zawodach, o ile będą wolne miejsca
wynosił będzie wtedy 60 zł.
Limit zawodników na grupę to 40 dzieci na grupę startową.
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5. Rejestracja zawodników:
Rejestracja zawodników odbędzie się w sobotę 10.12.2017 od godziny
8.00 do 9:00 (Pierwsza grupa) i 10.00 do 11.00 (druga grupa), w Biurze
zawodów w Centrum Wspinaczkowym Reni Sport w Krakowie.
Przed rozpoczęciem startu każdy zawodnik ma obowiązek zgłosić się do
biura zawodów w celu wpisania na listę startową, odebrania numeru
startowego, prowiantu oraz podpisania oświadczenia o przestrzeganiu
regulaminu zawodów.
6. Świadczenia dla zawodników:
- prowiant: napój+ przekąska
- pamiątkowa koszulka z zawodów (dla tych którzy opłacą udział w
zawodach do 1.12.2017)
- Nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych miejsc w każdej z kategorii.
- Nagrody rzeczowe rozlosowane wśród uczestników zawodów.
7. Formuła zawodów oraz punktacja:
Zawody zostaną rozegrane w jednej rundzie, w konkurencji
bouldering.
O zajętym miejscu decydować będzie suma zdobytych punktów (za Top 3
punkty, za Bonus 1 punkt),
w przypadku miejsc ex-aequo zostanie rozegrana dogrywka.
Dla każdej grupy zostanie przygotowane 15 przystawek boulderowych na
których pokonanie zawodnik będzie miał 1.5 godziny.
- Bouldery zróżnicowanym stopniu trudności dla danej grupy.
- Każdy zawodnik ma nieskończoną ilość na każdym boulderze.
- Każdy boulder będzie sędziowany osobno przez przydzielonego do
niego sędziego. Punkty za przejście boulderu na kartę startową wpisuje
poszczególny sędzia.
- Punktacja: Top- 3 punkty, Bonus – 1 punkt.
8. Harmonogram zawodów:
9:00–10:00 Rejestracja zawodników grupy pierwszej w biurze zawodów.
10:00 START GRUPY PIERWSZEJ
11.30 Koniec czasu dla grupy pierwszej
11.00–12.00 Rejestracja zawodników grupy drugiej w biurze zawodów.
12.00 START GRUPY DRUGIEJ
13.30 Koniec czasu dla grupy drugiej
14.30 Rozdanie nagród.
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9. Informacje dodatkowe:
Uwaga! Uprawianie wspinaczki może powodować ryzyko utraty zdrowia i
życia nawet w przypadku respektowania wszelkich zasad
bezpieczeństwa. W związku z czym uczestnicy zawodów zobowiązani są
do bezwzględnego przestrzegania zasad powyższego regulaminu,
regulaminu Centrum Wspinaczkowego Reni Sport, oraz poleceń
organizatorów i obsługi zawodów.
Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań
do uprawiania sportów wysiłkowych.
Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od ryzyka uprawiania sportów
wysokiego ryzyka.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające
z udziału w zawodach osób nieubezpieczonych, osób chorych oraz za
skutki owych wypadków przed, po i w czasie zawodów.
10. Postanowienia końcowe
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Podczas zgłoszenia się na zawody za pomocą formularza na stronie
www.renisport.pl uczestnik zgadza się na publikację na tej stronie swoich
danych: imienia, nazwiska, klubu, miasta pochodzenia.
Uczestnicy zawodów muszą zostawić w Biurze Zawodów zgodę
rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach. Nie podpisanie
w/w dokumentów skutkuje skreśleniem z listy zawodników i brakiem
możliwości udziału w zawodach.
12.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
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