KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Organizator:
Termin:
Miejsce:

Rada Środowiskowa AZS w Poznaniu
19 maja (sobota) 2018 r. od godz. 15:30
Ścianka wspinaczkowa „Climbing Spot” przy ul. Puławskiego 30

Zapisy:
Obowiązkowe zapisy przez Internet do dnia 16.05.2018
Zapisy pod adresem: www.climbingspot.pl/amw2018v2
Prawo startu:
Prawo startu mają wszyscy studenci(tki) wielkopolskich uczelni wyższych oraz pracownicy
dydaktyczni tych uczelni za okazaniem ważnej legitymacji ISIC - AZS.
Program zawodów:
godz. 16.00

Otwarcie biura zawodów

godz. 16:15

Zamknięcie listy startujących zawodników

godz. 16.30

Wspinanie I grupa zawodników

godz. 18:00

Wspinanie II grupa zawodników

godz. 19:30

Wspinanie III grupa zawodników

ok. godz. 21.20

Ogłoszenie wyników zawodów i wręczenie nagród.

Plan minutowy może ulec zmianie w zależności od ilości startujących drużyn.

Zasady techniczne:
1. Startują zespoły maksymalnie 3 os. (w składzie zespołu musi znajdować się minimum 1 kobieta i
jeden mężczyzna, chyba że zespół jest dwuosobowy).
2. Wynik zespołu to łączna suma punktów zdobytych przez członków zespołu.
3. Przed rozpoczęciem wspinania zawodnicy nie mogą dotykać chwytów, nie mogą stawać na
chwytach,
4. Start odbywa się oburącz z chwytu lub chwytów i stopni startowych.
5. Za zaliczenie drogi zawodnik otrzymuje 2 ptk. Za zaliczenie bonusa 1 ptk.
6. Bonus zostaje zaliczony po utrzymaniu jedną ręką przez 1 sekundę (nie uznaje się klepnięć np.
po strzale). Droga zostaje zaliczony po utrzymaniu chwytu topowego oburącz przez 3 sekundy.

7. Przed startem organizatorzy omówią przebieg dróg i zasady punktacji. Można podejmować
nieskończoną ilość prób, patentować, odpoczywać itp. ale próba zaliczona przez sędziów musi
być podjęta od chwytów startowych do bonusa lub topu w jednym ciągu. Kolejność zaliczania
problemów jest dowolna.

8. W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów o kolejności miejsc decyduje większa liczba
zaliczonych topów, a następnie liczba zaliczonych bonusów.
9. W razie niemożliwości wyłonienia 3 pierwszych zespołów zostanie rozegrana dogrywka.
10. Do klasyfikacji uczelnianej brane będą pod uwagę punkty AMW zdobyte przez 3 najlepsze
drużyny z uczelni. Punktacja AMW przyznawana będzie według zasady 1 miejsce = n+1, 2
miejsce = n-1, 3 miejsce = n-2 itd. Gdzie n oznacza ilość startujących drużyn
11. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego.

