
Zawody Wspinaczkowe KW Poznań w stylu vintage z okazji 70-lecia klubu

24 października 2020 r.

 

1.      Zawody mają charakter towarzysko-koleżeński. Oznacza to brak sędziów i całkowite oparcie
się na słowach uczestników w przedmiocie pokonanych przez nich dróg i stylu przejść.

2.      W zawodach uczestniczą zespoły dwójkowe, które najpóźniej w dniu imprezy do godziny
10.00 zgłoszą się w Sokolikach na „Taborze pod Krzywą” i odbiorą kartę uczestnictwa. Karty
należy  zdać  do  godziny  18.00.  Wcześniej  zgłoszenia  można  kierować  na  adres
klub@kw.poznan.pl.

3.      Wpisowe wynosi 20 zł od osoby, każdy uczestnik dostaje pamiątkową naszywkę. 

4.      Zwycięzcą zawodów zostaje zespół dwójkowy, który w ciągu dnia zdobędzie największą ilość
punktów za dokonane przejścia.

5.      Punkty za przejście danej drogi oblicza się według następującego wzoru:

P = T × A 

gdzie:

P  –  liczba punktów,

T  –  trudność drogi według wyceny zawartej w przewodniku; plus przy wycenie traktuje się
jako dodatkowe 0,5 pkt, minus to 0,25 pkt mniej; drogi powyżej 6+ punktowane są
następująco: 6.1 = 7;  6.2 = 8;  6.3 = 9;  6.4 = 10;  6.5 = 11;  6.6 = 12.

A –  Współczynnik za rodzaj asekuracji, który wynosi:

§  1 dla drogi obitej,

§  1,5 dla drogi zrobionej na własnej asekuracji (można przy tym pokonywać
drogę  obitą  używając  wyłącznie  własnej  asekuracji  i  nie  wpinając  się  do
ringów  dotyczy  to  np.  „Nitki”  na  Sukiennicach);  drogi  ewidentnie
„mieszane”,  czyli  drogi  na  własnej  posiadające  pojedyncze  przeloty
traktowane są jako drogi na własnej,

Przebyte drogi i zdobyte punkty wpisuje się w kartę uczestnictwa o następującym wyglądzie:

L.p Nazwa
drogi

Skała Trudność Współczynni
k asekuracji

Dodatkowe
punkty

Punkty 
za drogę

1 Sosna Jastrzębia
Turnia

V 1,5 10 17,5

2 Środek
Chatki

Chatka VI 1 0 6

Przebrania 10 10

    Razem 33,5



6.      Drogi za które można zdobyć dodatkowe punkty. 

Droga Skała Wycena Dodatkowe Punkty

Nord Rysa TRAD Krzywa Turnia VI 10

Dupa Żubra TRAD Krzywa Turnia IV 10

Risk of Dramatic Falls Krzywa Turnia VI+ 10

Prawy Komin Sukiennice V 5

R Sokolik Wielki VI.1 5

Rysa Tota TRAD Sokolik Mały V 10

Kominek za Blokiem Zipserowa Czuba IV+ 5

Filar Północny TRAD Jastrzębia Turnia VI+/1 10

Sosna TRAD Jastrzębia Turnia V 10

Kancik Jastrzębiej Jastrzębia Turnia V+ 5

7.      Drogi pokonujemy od dołu.  Do punktacji wlicza się tylko styl pierwszego, ale cały zespół 
musi znaleźć się na końcu drogi, czyli drugi pokonuje drogę „na drugiego” :)

8.      Drogi można dzielić na krótsze wyciągi tylko wtedy, jeśli jest to zwyczajowo przyjęte dla
danej drogi (np. drogi na Krzywej, „Rysa Tota”). Wtedy każdy z wyciągów traktowany jest jako
odrębna droga i osobno punktowany.

9.      W przypadku, gdyby dwa zespoły zdobyły identyczną ilość punktów, zarządza się dogrywkę,
polegającej na sztafetowym wypiciu przez członków zespołu po pół litra piwa na głowę.

10.  Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca wręczone zostaną nagrody.

11.  W związku z towarzysko-koleżeńskim charakterem imprezy, KW Poznań nie zapewnia pomocy
medycznej i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody doznane przez uczestników w
trakcie zawodów. Na zawody zalecamy wykupienie ubezpieczenia. 

12.  Nie wolno wspinać się „na żywca”.

13.  Zespół powinien zaopatrzyć się w przebranie wspinaczkowe z jakiekolwiek epoki sprzed lat 90.
Można wziąć udział bez przebrania się, ale nie zdobędzie się dodatkowych 5 punktów od osoby.

14.  Uczestnicy  i  publiczność  wybiorą  najfajniej  ubraną  parę,  którą  nagrodzimy  czymś
specjalnym... 

O powodzeniu jak widać decyduje nie tyle  „ile robimy” ale dobra logistyka (dobór dróg które
robimy najszybciej, szybkie zajścia, minimalizacja czasu przejść między skałami...) czyli KAŻDY
na szansę na zwycięstwo. Zapraszamy!!!


