WSPINACZKA SPORTOWA
Regulamin techniczny.
1.
Reprezentację uczelni stanowią jej studenci, legitymujący się ważną
legitymacją studencką oraz legitymacją AZS, a także etatowi
pracownicy uczelni posiadający co najmniej tytuł zawodowy
magistra, zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę
(w wymiarze co najmniej ½ etatu) minimum 3 miesiące wcześniej niż
termin
rozgrywania
Akademickich
Mistrzostw
Poznania
i Wielkopolski (AMPiW).
2.
Każda uczelnia może do rywalizacji zgłosić dowolną liczbę zespołów.
Zespół składa się maksymalnie 3 osób (w składzie zespołu musi
znajdować się minimum 1 kobieta i jeden mężczyzna, chyba
że zespół jest jednoosobowy lub 2 osobowy).
3.
Wynik zespołu to łączna suma punktów zdobytych przez członków
zespołu.
4.
Przed rozpoczęciem wspinania zawodnicy nie mogą dotykać
chwytów, nie mogą stawać na chwytach.
5.
Start odbywa się oburącz z chwytu lub chwytów i stopni
startowych.
6.
Za zaliczenie drogi zawodnik otrzymuje 2 punkty. Za zaliczenie
bonusa 1 punkt.

7.
Bonus zostaje zaliczony po utrzymaniu się jedną ręką przez
1 sekundę (nie uznaje się klepnięć np. po strzale). Droga zostaje
zaliczona po utrzymaniu chwytu topowego oburącz przez 3 sekundy.
8.
Przed startem organizator omówi 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. Na wspinaczkę
zawodnicy mają 90 minut.
9.
W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów o kolejności miejsc
decyduje większa liczba zaliczonych topów, a następnie liczba
zaliczonych bonusów.
10.
W razie niemożliwości wyłonienia 3 pierwszych zespołów zostanie
rozegrana dogrywka.
11.
Do klasyfikacji generalnej pod uwagę będą brane punkty AMPiW
zdobyte przez 3 najlepsze drużyny z danej uczelni. Punktacja AMPiW
przyznawana będzie według zasady 1 miejsce n+1, 2 miejsce n – 1,
3 miejsce n – 2 itd. Gdzie n oznacza ilość startujących drużyn.
12.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do sędziego
głównego.

