
REGULAMIN 
otwartych zawodów wspinaczkowych o puchar Prezesa SKW  

„Siedemdziesiona”  

§ 1 [Przedmiot] 
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz przebiegu otwartych zawodów 
wspinaczkowych o puchar Prezesa SKW „Siedemdziesiona”, zwanych dalej „Zawodami”.  

§ 2 [Organizator] 
1. Organizatorem Zawodów jest Szczeciński Klub Wysokogórski z siedzibą w Szczecinie (kod: 

70-526) przy ulicy Mazowieckiej 1, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000001431, zwany 
dalej „Organizatorem”.  

2. Organizator zastrzega możliwość powierzenia niektórych zadań wynikających z organizacji 
oraz przebiegu Zawodów osobom trzecim.  

§ 3 [Cel zawodów] 
Celem Zawodów jest:  

1) upamiętnienie siedemdziesiątej rocznicy powstania Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego;   
2) popularyzacja i upowszechnianie wspinaczki sportowej, współzawodnictwo według zasad fair 

play i integracja środowiska wspinaczkowego. 

§ 4 [Uczestnictwo] 
1. Zawody mają formułę otwartą. Może w nich uczestniczyć każdy kto:  

1) nie ma ku temu przeciwskazań zdrowotnych; 
2) dokonał wpłaty opłaty startowej w wysokości 50,00 zł; 
3) w przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia wymagana jest pisemna 

zgoda przedstawiciela ustawowego na udział w Zawodach.    
2. Organizator zawodów nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, które uczestnik zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie.  

§ 5 [Zgłoszenia] 
1. Uczestnicy dokonują zgłoszenia udziału w zawodach wysyłając wiadomość e-mail na adres 

Organizatora: info@kwszczecin.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia 
oraz płeć. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty startowej, która 
powinna być uregulowana na rachunek bankowy Organizatora podany na stronie 
internetowej: h`ps://kwszczecin.pl/kontakt/. 

2. Uczestnicy mogą dokonać zgłoszenia udziału w zawodach w dniu zawodów w Biurze 
Zawodów, podając imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć oraz dokonując płatności opłaty 
startowej w gotówce.  

3. W przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda 
przedstawiciela ustawowego na udział w Zawodach, którą należy przedłożyć najpóźniej w 
dniu zawodów do godz. 12:00.    

4. Liczba uczestników zawodów jest ograniczona i wynosi 50 osób.  
5. Rejestracja i wpisanie zawodnika na listę startową następuje po podaniu niezbędnych danych 

osobowych, uiszczeniu opłaty startowej oraz podpisaniu stosownych oświadczeń. W 
przypadku przekroczenia określonej przez Organizatora liczby uczestników Zawodów, przy 
sporządzaniu listy startowej Organizator będzie kierował się kolejnością zgłoszeń.     

§ 6 [Terminarz i miejsce przeprowadzenia zawodów] 
1. Zawody odbędą się w dniu 25 lutego 2023 r. na ściance Wspinaczkowej NOVA zlokalizowanej 

przy ulicy 5 Lipca 46 w Szczecinie (kod: 70-374). 
2. Ramowy plan imprezy przedstawia się następująco: 
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1) 11:00 – 12:00  otwarcie Biura Zawodów, rejestracja zawodników  
2) 12:00 – 18:00  odprawa techniczna zawodników, eliminacje 
3) 18:30 – 19:00  ogłoszenie listy finalistów 
4) 19.00 – 20:30   finały kobiet i mężczyzn  
5) 20:30 – 21:00   ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród 

§ 7 [Kategorie zawodników] 
1. Zawody rozegrane zostaną w dwóch kategoriach: kobiety i mężczyźni.  
2. Organizator nie przewiduje dodatkowych kategorii ze względu na przedział wiekowy 

uczestników. 

§ 8 [Zasady przeprowadzenia zawodów] 
1. Zawody zostaną rozegrane w formule open w jednej grupie startowej.  
2. Uczestnicy zawodów będą mieli do pokonania 15 dróg eliminacyjnych – 15 dróg 

wspinaczkowych w trudnościach od 5b do 7b z dolną asekuracją.  
3. Za zrobienie drogi w pierwszej próbie (FLASH), zawodnik otrzymuje 5 punktów. Za zrobienie 

drogi w drugiej lub kolejnej próbie (TOP), zawodnik otrzymuje 3 punkty. Za zrobienie drogi do 
bonusa bez zakończenia drogi (BONUS), zawodnik otrzymuje 2 punkty.  

4. Każda droga wspinaczkowa zostanie oznaczona: emblematem startowym z numerem drogi, 
znacznikami chwytu startowego albo chwytów startowych, emblematem z Bonusem oraz 
emblematem końcowym z napisem TOP.    

5. Drogę należy rozpocząć oburącz z zaznaczonego chwytu startowego lub z dwóch 
zaznaczonych chwytów startowych. Przed wykonaniem pierwszego ruchu z chwytów 
startowych, należy oderwać całe ciało od ziemi. 

6. Zaliczenie bonusu polega na wyraźnym utrzymaniu jedną ręką chwytu bonusowego. Jeżeli 
jednak zawodnik ukończył całą drogę, to ma zaliczony bonus, nawet jeśli ominął go w trakcie 
wspinaczki.  

7. Ukończenie drogi polega na utrzymaniu chwytu topowego i wykonaniu wpinki topowej oraz 
wszystkich wpinek w linii drogi. Droga zostanie uznana za zrobioną, jeśli uczestnik zawodów 
utrzyma chwyt topowy obiema rękami. Nie będą punktowane: dotknięcie chwytu topowego 
oraz utrzymanie chwytu topowego tylko jedną ręką, bez dołożenia drugiej oraz drogi 
ukończone z pominięciem wpinek. 

8. Uczestnicy zawodów mają nieograniczoną liczbę podejść do każdej drogi wspinaczkowej.  
9. Uczestnicy zawodów otrzymają indywidualne karty startowe, na których samodzielnie będą 

wpisywali zdobyte FLASHe, BONUSy i TOPy. 
10. Do finału awansuje 5 zawodniczek i 5 zawodników z najwyższą liczbą punków uzyskanych w 

trakcie eliminacji. W przypadku miejsc ex aequo liczba finalistów może ulec zwiększeniu. 
11. Finały zostaną rozegrane ze strefą izolacji dla zawodników.  
12. W finale zawodnicy z każdej kategorii, będą mieli do pokonania po jednej drodze na trudność. 
13. Zwycięzcą zawodów zostaje zawodnik, który dotrze do chwytu topowego na drodze finałowej 

lub osiągnie najwyżej położony chwyt na drodze spośród pozostałych finalistów. W przypadku 
remisu, o zwycięstwie decyduje liczba punktów zdobyta w eliminacjach, a gdyby wyłonienie 
zwycięzcy i w tym przypadku nie było możliwe – czas pokonania drogi finałowej. 

14. Zawodnicy, którzy nie dostaną się do finału zostaną sklasyfikowani na podstawie punktów 
zdobytych w eliminacjach. 

15. Sytuacje sporne lub nieujęte w niniejszym paragrafie rozstrzyga Organizator.   

§ 10 [Ryzyko startu] 
1. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.  
2. 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.  



3. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie 
obiektu, na którym odbywają się zawody, a także wynikających ze specyfiki wspinaczki 
sportowej. 

4. Uczestnicy zobowiązują się do stosowania poleceń Organizatora mających na celu 
zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w trakcie Zawodów. Niezastosowanie 
się do poleceń Organizatora może skutkować dyskwalifikacją z Zawodów.  

§ 11 [Przestrzeganie regulaminu] 
Uczestnicy Zawodów zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także Regulaminu 
obiektu, w którym będą odbywać się zawody, dostępnego na ściance wspinaczkowej. Zgłoszenie 
udziału w Zawodach jest jednoznaczne z akceptacją ww. regulaminów.   

§ 12 [Zgody] 
1. Uczestnicy Zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych tj. z dnia 20 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 
r., poz. 1781).  

2. Uczestnicy Zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku na zdjęciach i filmach z 
Zawodów.   

§ 13 [Informacja] 
Organizator informuje, że jest administratorem następujących danych osobowych uczestników 
zawodów oraz ich przedstawicieli ustawowych: imienia, nazwiska, wieku i płci. Dane te będą 
przetwarzane przez Organizatora na podstawie wyrażonej przez uczestników lub ich przedstawicieli 
ustawowych zgody w celu przeprowadzenia zawodów wspinaczkowych, w związku z czym 
przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO). Dane te 
zostały administratorowi podane podczas zgłoszenia do udziału w zawodach. Odbiorcami danych 
osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy administratora, w tym instruktorzy wspinaczki, 
sędziowie zawodów, a także podmioty świadczące na rzecz organizatora usługi księgowe lub prawne. 
Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celu, w których dane te 
są przetwarzane, zaś po zakończeniu tego okresu organizator może przechowywać wyżej wymienione 
dane osobowe również przez okres, w którym w związku z udziałem w zawodach, uczestnik lub jego 
przedstawiciel prawny może wobec organizatora zgłaszać jakiekolwiek roszczenia, jak również przez 
okres, w którym uprawnione organy państwa mogą zadać dostępu do tych danych w ramach 
prowadzonych czynności kontrolnych. W tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji 
prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość obrony lub 
zadośćuczynienia roszczeniom osób trzecich, bądź wypełnienie obowiązków wobec organów 
państwa. Uczestnikom oraz ich przedstawicielom ustawowym przysługuje prawo do żądania od 
organizatora dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia 
danych. Uczestnikom oraz ich przedstawicielom ustawowym przysługuje również prawo do wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem ich danych 
osobowych. Podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w 
zawodach. Niepodanie tych danych uniemożliwia realizację zobowiązań organizatora, których 
wykonania podjął się na rzecz uczestnika zawodów.  

§ 14 [Wejście w życie] 
Niniejszy Regulamin przyjęto uchwałą Zarządu Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego w Szczecinie z 
dnia 22 lutego 2023 r.


