
 
REGULAMIN MISTRZOSTW WRZEŚNI WE WSPINACZCE. 
   Ścianka 7,5 m. 
 
 
1. Organizator imprezy: 
       

Burmistrz Miasta i Gminy Września 
     Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne we Wrześni. 
      
 
2. Cel imprezy: 

 
Upowszechnianie wspinania jako ciekawej i widowiskowej  formy ruchu, podnoszenie 
sprawności    fizycznej,   rekreacja fizyczna. 

 
3. Termin i miejsce: 
      

4 październik 2009 r. godz. 11.00, 
    Skwer przed Stadionem Miejskim we Wrześni. 
 ul. Kosynierów 1. 
 
4. Zawody zostaną rozegrane w kategorii:  wspinanie na czas, 
   w zależności od frekwencji: 

- na jednej ścieżce (jedno wejście), 
- na dwóch ścieżkach  (suma czasów łącznie).   

 
5.  Kategorie wiekowe: 
     
   Osobno dla  dziewcząt i chłopców, kobiet i mężczyzn. 
 

1. do  12 lat   
2. 13  -  15 lat 
3. 16  -  20 lat 
4. 21  -  30 lat 
5. 31 lat  i więcej  

 
6. Uczestnictwo: 
    
   W zawodach mają prawo startu zawodniczki i zawodnicy z całej Polski, sklasyfikowani zostaną  

tylko zawodnicy z powiatu wrzesińskiego. 
W zawodach mogą startować osoby posiadające: dowód tożsamości, aktualne pozytywne badania 
lekarskie,  oraz ubezpieczenie NW. 
 Za posiadanie aktualnych badań zawodniczek i zawodników odpowiadają kierownik grupy                                    
uczestników niepełnoletnich (trener, nauczyciel, opiekun prawny), rodzic lub sam startujący. 
Pobranie numeru lub karty startowej jest  równoznaczne z akceptacją Regulaminu Mistrzostw 
Wrześni we wspinaczce. 

 
7. Zgłoszenia. 

 
W dniu zawodów od godz. 10 15  w sekretariacie zawodów 
Warunkiem wpisania zawodniczki i zawodnika na listę startową jest wypełnienie oświadczenia      
startującego. 

        



 
8. Trofea 
 
 miejsca     1 – 3     patera + dyplom, 
 miejsca     4 – 6    dyplom, 
 pozostali uczestnicy Dyplom uczestnictwa. 
  
9. Postanowienia końcowe:  
 
- opiekę medyczną zapewnia organizator, 
- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, 
- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, 
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania   
imprezy, 
- organizator zapewnia ciepły posiłek, 
- wątpliwości lub zgłoszone zastrzeżenia co do regulaminu rozstrzyga Organizator. 
 
9. Program zawodów: 
 
godz. 11.00  -             otwarcie zawodów, 
godz. 11 05  -             start pierwszej kategorii, 
 start rozpoczynamy od kategorii najmłodszych, 
 
Dekoracje: 

w zależności od frekwencji odbędzie się jedna dekoracja łączna dla wszystkich 
kategorii lub pierwsza nastąpi na półmetku zawodów. 
 
 
10. Wzór wymaganego oświadczenia zawodniczki i zawodnika: 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
,,MISTRZOSTWA  WRZEŚNI  WE WSPINACZCE  2009” 

 

 
1.Imię i nazwisko……………………………………………………...... 
 
2.Szkoła................................................................................................. 

 
3.Data urodzenia……………………………………………………….. 

 
4.Adres………………………………………………………………… 

 
- Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zawodów i nie będę rościł pretensji do 
Organizatorów wynikających z ewentualnych szkód spowodowanych upadkami, urazami ciała, 
kradzieżami oraz konsekwencjami z tego tytułu wynikającymi. 
 

 
……………………. 
czytelny podpis  (imię i nazwisko)               


