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  I.   Podmiot  

1. Regulamin zawodów wspinaczkowych Harcbald 2020 (dalej: „Regulamin”) określa 

warunki uczestnictwa oraz przebiegu zawodów wspinaczkowych Harcbald 2020 

(dalej: „Zawody”).   

   

  II.   Organizator   
1. Organizatorem zawodów wspinaczkowych Harcbald 2020 jest Hufiec ZHP Kielce - 

Miasto ul. Planty 16a, 25-502 Kielce.   

2. Organizator zastrzega możliwość powierzenia niektórych zadań wynikających z 

organizacji oraz przebiegu zawodów osobom trzecim.   

  III.  Cel zawodów   

1. Celem Zawodów jest:   

a. popularyzacja i upowszechnianie wspinaczki;   

b. współzawodnictwo i integracja środowiska wspinaczkowego. 

  IV.  Uczestnictwo   

1. W Zawodach mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które:  

a. dokonały opłaty startowej;  

b. posiadają ważne ubezpieczenie NNW;  

c. w przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia wymagana jest 

pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego. Zgoda  

3. Uczestnicy zawodów zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz 

regulaminu obiektu. Regulamin obiektu  

4. Każdy uczestnik powinien zabrać ze sobą:  

a obuwie zmienne;  

b lekkie, nie krępujące ruchów ubranie;  

c dobry humor.  

  V.   Terminarz i miejsce rozegrania zawodów   

1. Zawody odbędą się w dniu 17 października 2020r. w Centrum Wspinaczkowym 

„Mobius” (dawne Kino "Romantica") przy ul. Czarnowskiej 17 25-504 Kielce.    

2. Ramowy plan Zawodów:   

Grupa 1.: zawody  w godzinach 10:00 – 12:30, rozstrzygnięcie o 13:00;  

Grupa 2.: zawody w godzinach 12:30 – 15:00, rozstrzygnięcie o 15:30;  

https://drive.google.com/file/d/0B-CR7wJUxhNtTy04alc1cGp3WlU/view?fbclid=IwAR2l5IreAJvOKdf-EJY3flfh4Bw7YCP6LcnqZpIxNNNfJxqJvPnXaSSlAp8
https://drive.google.com/file/d/0B-CR7wJUxhNtTy04alc1cGp3WlU/view?fbclid=IwAR2l5IreAJvOKdf-EJY3flfh4Bw7YCP6LcnqZpIxNNNfJxqJvPnXaSSlAp8
https://drive.google.com/file/d/0B-CR7wJUxhNtTy04alc1cGp3WlU/view?fbclid=IwAR2l5IreAJvOKdf-EJY3flfh4Bw7YCP6LcnqZpIxNNNfJxqJvPnXaSSlAp8
https://drive.google.com/file/d/0B-CR7wJUxhNtQlBoN0lDc09pV2s/view?fbclid=IwAR36SpPTKQO_4SluVZM0LiNedz-47rpxXJOMAVthH3-8pJv35uMijQFxJ1U
https://drive.google.com/file/d/0B-CR7wJUxhNtQlBoN0lDc09pV2s/view?fbclid=IwAR36SpPTKQO_4SluVZM0LiNedz-47rpxXJOMAVthH3-8pJv35uMijQFxJ1U
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Grupa 3.: zawody w godzinach 15:00 – 17:30, rozstrzygnięcie o 18.00;  

  

VI.  Kategorie zawodników   

1. Zawody zostaną przeprowadzone w kategoriach wiekowych:    

a. 9-13 lat;   

b. 14-21 lat.   

2. W każdej kategorii wiekowej będą 2 klasyfikacje:   

a. Harcerska;   

b. Nieharcerska.   

  VII.  Sposób przeprowadzania zawodów   

1. Eliminacje zostaną rozegrane w formule open w 3 grupach (ok. 50 osób) Do pokonania 

będzie około 20 baldów. Jeśli zawodnik utrzyma TOP obiema rękami zostanie on 

zaliczony.   

2. Nie będą zaliczane: dotknięcie chwytu bonusowego czy TOPu oraz utrzymanie TOPu 

tylko jedną ręką, bez dołożenia drugiej.   

3. Każdy zawodnik otrzyma kartę startową, na której sam będzie wpisywał TOPy i 

BONUSY. Zawodnicy mają nieograniczoną liczbę podejść do baldu.   

4. Karty z wynikami przyjmowane są do 30 minut od zakończenia zawodów danej grupy. 

Oddanie karty po tym czasie wiąże się z nieklasyfikowaniem zawodnika.   

5. Nie obowiązuje system punktowania TOPów i BONUSÓW. W pierwszej kolejności 

będzie liczyć się ilość TOPów osiągniętych przez zawodnika, w drugiej kolejności ilość 

BONUSÓW. Przykład:    

Zawodnik A zdobył 10 TOPów i 15 BONUSÓW, zawodnik B zdobył 9 TOPów i 20 BONUSÓW. W 

takim przypadku zawodnik A zajmie wyższe miejsce niż zawodnik B.   

VIII. Opłata startowa   

1. Opłata startowa wynosi 25 zł.  

2. Opłaty należy dokonać przy rejestracji w dniu zawodów.  

3. W przypadku drużyn harcerskich zapisów dokonujemy jednostkami. Formularz ZHP  

a. Zawodnik, który nie jest zrzeszony ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, musi 

zgłosić się indywidualnie w przeznaczonym do tego formularzu. Formularz 

Niezrzeszeni  

 XI.  Bezpieczeństwo   

1. Każdy uczestnik zawodów oraz opiekun ma obowiązek wypełnić oświadczenie 

związane z COVID-19. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wypełniają 

rodzice (osoby niepełnoletnie – Załącznik 1, osoby pełnoletnie – Załącznik 2).   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzS53WF1e1rNFuojWtuROZU5URVVIMk9OUE5FQk5XQ0g3OUk0WUdGQ1NMTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzS53WF1e1rNFuojWtuROZU5URVVIMk9OUE5FQk5XQ0g3OUk0WUdGQ1NMTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzS53WF1e1rNFuojWtuROZU5URVVIMk9OUE5FQk5XQ0g3OUk0WUdGQ1NMTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzS53WF1e1rNFuojWtuROZU5UNktZSkk4QTJGSUlCUzVXNjBMVERLTjYzSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzS53WF1e1rNFuojWtuROZU5UNktZSkk4QTJGSUlCUzVXNjBMVERLTjYzSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzS53WF1e1rNFuojWtuROZU5UNktZSkk4QTJGSUlCUzVXNjBMVERLTjYzSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzS53WF1e1rNFuojWtuROZU5UNktZSkk4QTJGSUlCUzVXNjBMVERLTjYzSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzS53WF1e1rNFuojWtuROZU5UNktZSkk4QTJGSUlCUzVXNjBMVERLTjYzSi4u
https://kielcemiasto.zhp.pl/wp-content/uploads/2020/09/Zalacznik-1.pdf
https://kielcemiasto.zhp.pl/wp-content/uploads/2020/09/Zalacznik-2.pdf
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2. Uczestnicy zobowiązują się do stosowania poleceń Organizatora mających na celu 

zapewnić jak największy poziom bezpieczeństwa w trakcie Zawodów. 

3. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

4. W grze mogą uczestniczyć jedynie osoby niemające objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed grą nie miały 

świadomego kontaktu lub nie zamieszkały z osobą przebywającą na kwarantannie, lub 

w izolacji w warunkach domowych, ani nie miały świadomego kontaktu z osobą 

zakażoną. 

  XII.  Postanowienia końcowe   

1. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku na zdjęciach i filmach z 

Zawodów.  

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w związku ze zbyt małą 

ilością zgłoszeń lub złą sytuacją epidemiologiczną. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach dopuszcza taką możliwość w trakcie Zawodów.   

4. Wyłączne prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje 

Organizatorowi.   

5. W razie pytań lub kwestii spornych zachęcamy do kontaktu z Grzegorzem Franków, mail:   

grzegorz.frankow@zhp.net.pl, tel. 606345297 
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