
Regulamin X Memoriału Andrzeja Skwirczyńskiego 

 

Nazwa zawodów: X Memoriał ANDRZEJA SKWIRCZYŃSKIEGO 

Termin zawodów: 18 maja 2019 r. 

Terminy rezerwowe: 19 maja 2019 r. 

Organizator: Klub Wysokogórski Kraków 

Kierownictwo zawodów: Lidia Kloc, Michał Semow 

 

PLANOWANE MIEJSCE ZAWODÓW: Dolina Będkowska 

CZAS ROZGRYWANIA ZAWODÓW: 9:30 – 17:00 

MIEJSCE BIURA ZAWODÓW: Dolina Będkowska, polana pod Dupą Słonia 

CZAS REJESTRACJI ZAWODNIKÓW: od godziny 8:30 do 10:30. 

ODPRAWA TECHNICZNA: Pierwsza odprawa techniczna odbędzie się o godzinie 9:30. 

Kolejna odprawa techniczna (dla osób, które nie zdążyły na pierwszą odprawę) odbędzie się 

o 10:30. 

WPISOWE: 

1. Poprzez formularz internetowy (w przypadku wpłaty do dnia 16 maja 2019r. włącznie – 

widoczne na stronie zapisów): 

– 60 zł/os (osoby spoza KW Kraków, członkowie KW Kraków bez opłaconych aktualnych 

składek członkowskich), 

– 30 zł/os (członkowie KW Kraków z opłaconymi aktualnymi składkami), 

2. Podane stawki dotyczą TYLKO zgłoszeń poprzez internetowy formularz rejestracyjny. 

Opłata startowa w dniu zawodów wynosi odpowiednio: 

– 100 zł/os (w przypadku wpłaty gotówkowej w biurze zawodów), 

– 70 zł/os (w przypadku wpłaty na konto KW Kraków i okazania potwierdzenia przelewu, 

osoby spoza KW Kraków oraz członkowie KW Kraków bez opłaconych aktualnych składek 

członkowskich), 

– 40 zł/os (w przypadku wpłaty na konto KW Kraków i okazania potwierdzenia przelewu, 

członkowie KW Kraków z opłaconymi aktualnymi składkami). 

CEL ZAWODÓW: upamiętnienie osoby i dokonań Andrzeja Skwirczyńskiego, propagowanie 

aktywnego wypoczynku, w szczególności wspinaczki skalnej o charakterze rekreacyjnym. 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W zawodach zespoły będą klasyfikowane w trzech kategoriach: 

a. zespoły żeńskie, 

b. zespoły męskie, 

c. zespoły mieszane. 

2. Zawodnicy, najpóźniej do dnia zawodów, muszą mieć ukończone 16 lat. 

3. W przypadku zawodników poniżej 18 roku życia dopuszczenie do startu w zawodach 

następuje po dostarczeniu do biura zawodów przed ich rozpoczęciem pisemnej zgody 

rodziców lub opiekunów prawnych (wzór w załączniku nr 2) oraz potwierdzeniu nabycia 

umiejętności wspinaczkowych w postaci spełnienia jednego z warunków: 

a. ukończenie kursu skałkowego, 

b. posiadanie licencji zawodnika PZA w kategorii juniorów/członkostwo w kadrze 

PZA, 

c. przedłożenie pisemnego potwierdzenia posiadania wystarczających umiejętności 

od instruktora PZA lub innego instruktora wspinania (np. ze ścianki wspinaczkowej 

lub sekcji wspinaczkowej). 



4. Zgodę rodziców oraz potwierdzenie nabycia umiejętności wspinaczkowych (lub jego 

kopię) należy okazać przed rozpoczęciem zawodów w biurze zawodów. 

5. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach przez osoby pełnoletnie jest podpisanie przez 

uczestnika „oświadczenia uczestnika”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

 

§ 2 ZESPOŁY 

W zawodach klasyfikowane są wszystkie zespoły, które: 

a. zgłoszą się do zawodów (wymagany dowód osobisty lub inny dokument 

tożsamości) oraz 

b. złożą w biurze zawodów podpisane „Oświadczenie uczestnika” dotyczące zasad 

bezpieczeństwa i odpowiedzialności oraz 

c. wezmą udział w odprawie technicznej przed zawodami oraz 

d. ukończą co najmniej jedną drogę zawodów (ostateczna lista dróg, na których 

rozgrywany jest Memoriał zostanie udostępniona najpóźniej w dniu zawodów, na 

pierwszej odprawie technicznej) oraz ukończą zawody w regulaminowym czasie 

przez złożenie w biurze zawodów wykazu przejść. 

 

§ 3 PRZEBIEG ZAWODÓW 

1. Zawody są rozgrywane jako konkurencja zespołowa. Klasyfikowane są zespoły 

dwuosobowe. 

2. Droga wspinaczkowa jest pokonana przez zespół jeżeli: 

a. każdy z członków zespołu przebył drogę o własnych siłach oraz 

b. co najmniej jeden z członków zespołu pokona daną drogę, zgodnie z przyjętymi 

zasadami we wspinaczce sportowej, w stylu nie gorszym niż PP (dla drugiego 

członka zespołu dopuszczalny jest styl AF i TR z blokami). 

3. Każda droga ze względu na trudność oraz długość ma przypisaną liczbę punktów. 

Uczestnicy otrzymują przed rozpoczęciem rywalizacji wykaz dróg zawierający nazwy dróg, 

ich trudności i punktację. Wynik uzyskany przez zespół wspinaczkowy to suma punktów 

przypisanych do pokonanych dróg. 

4. Za każdą drogę, którą obaj członkowie zespołu pokonali w stylu PP lub lepszym, zespół 

otrzymuje dodatkowe punkty.  

5. Zawody wygrywa zespół, który uzyska najwyższą liczbę punktów. 

 

§ 4 SZPEJ 

1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest 

obowiązek posiadania i używania przez uczestnika wyposażenia, na które składają się: 

a. uprząż wspinaczkowa – każdy z uczestników, 

b. kask wspinaczkowy – każdy z uczestników, 

c. lina dynamiczna pojedyncza lub dwie żyły liny połówkowej bądź bliźniaczej – 1 na 

zespół, 

d. zestaw asekuracyjny: przyrząd asekuracyjny, karabinki HMS, taśmy – każdy z 

uczestników, 

e. zestaw ekspresów – 1 na zespół. 

 

§ 5 NORMY 

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że elementy wyposażenia uczestnika wymienione w §4 

muszą spełniać wymogi europejskie (EN) lub wymogi UIAA. 



§ 6 OZNACZENIE ZESPOŁU 

Co najmniej jeden z członków każdego zespołu jest zobowiązany do noszenia w widocznym 

miejscu numeru dostarczonego przez organizatora przez cały czas trwania zawodów (od 

startu po wzięciu udziału w odprawie technicznej do złożenia wykazu przejść w biurze 

zawodów). 

 

§ 7 ZAKAZY 

1. Obowiązuje zakaz wspinania się bez asekuracji oraz zakaz wspinania się w butach innych 

niż wspinaczkowe. 

2. Obowiązuje zakaz stosowania innego niż tzw. ósemka węzła do wiązania liny do uprzęży 

wspinaczkowej. 

3. Obowiązuje zakaz asekurowania i wspinania się bez kasku wspinaczkowego. 

4. Dopuszcza się możliwość przewiązywania metodą francuską przez stanowisko. 

 

§ 8 REZYGNACJA 

Każdy zawodnik może zrezygnować z dalszego udziału w zawodach ze swojej inicjatywy w 

dowolnym momencie. Fakt ten obowiązkowo należy zgłosić w biurze zawodów. 

 

§ 9 POMOC 

Wszyscy zawodnicy są zobowiązani przyjść z pomocą osobie będącej w 

niebezpieczeństwie. Czas poświęcony na udzielenie pomocy zostanie uwzględniony w 

wynikach.  

 

§ 10 FAIR PLAY 

Zabronione jest korzystanie z pomocy osób trzecich podczas zawodów. Zawody rozgrywane 

są w duchu fair play z poszanowaniem zwyczajów i etyki wspinaczkowej. 

 

§ 11 ASEKURACJA 

Asekurant w trakcie wspinaczki partnera musi pozostawać na ziemi u podnóża skały lub na 

górnym lub pośrednim stanowisku asekuracyjnym, w zależności od wymogów 

bezpieczeństwa i przyjętej taktyki. 

 

§ 12 KULTURA WSPINACZKOWA 

1. W trakcie trwania zawodów, na terenie Doliny Będkowskiej mogą przebywać i wspinać się 

inne osoby, które nie biorą udziału w zawodach. Mają one takie same prawo do korzystania 

z zasobów rejonu, w szczególności z dróg wspinaczkowych objętych zawodami, jak 

zawodnicy. O kolejności dostępu do dróg wspinaczkowych decydują zwyczajowe zasady 

kultury przyjęte w środowisku wspinaczkowym. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym dbałości o 

bezpieczeństwo innych uczestników. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapobieganie 

sytuacjom, w których uczestnicy pokonujący bliskie siebie drogi zagrażaliby sobie 

wzajemnie. 

3. Zabrania się jednoczesnego pokonywania tej samej drogi wspinaczkowej przez więcej niż 

jeden zespół. 

4. Zabrania się dokonywania rezerwacji dróg. 

 

§ 13 PORUSZANIE SIĘ 



W trakcie trwania zawodów uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych środków transportu, 

za wyjątkiem rowerów i innych pojazdów poruszanych siłą mięśni. 

§ 14 DROGI DOJŚCIA 

1. W trakcie trwania zawodów niektóre odcinki ścieżek dojściowych zostaną oznaczone tak 

aby nie powodować szkód na polach uprawnych oraz aby zapobiec naruszaniu granic 

terenów prywatnych nieudostępnionych dla potrzeb zawodów. 

2. Zabrania się uczestnikom korzystania z innych dróg podejściowych. 

 

§ 15 ŁAMANIE REGULAMINU 

1. Wszelkie sytuacje łamania postanowień niniejszego regulaminu oraz inne wykroczenia 

popełniane przez zawodników podczas wspinania mają być zgłaszane do sędziów 

zawodów. 

2. Sędziowie są przedstawicielami organizatora oraz dbają o właściwy, zgodny w niniejszym 

regulaminem, przebieg zawodów. 

3. Sędziowie są uprawnieni do nakładania następujących kar: 

a. upomnienie – nałożone w związku z łamaniem zasad dotyczących poruszania się 

między rejonami skalnymi, a także zasad etyki wspinaczkowej, 

b. tzw. żółta kartka – nałożona w związku z łamaniem postanowień niniejszego 

regulaminu, w szczególności zasad bezpieczeństwa oraz stosowania kasków 

wspinaczkowych 

4. Jury zawodów jest uprawnione do nakładania następujących kar: 

a. kara punktowa – nałożona w związku z łamaniem postanowień niniejszego 

regulaminu, w szczególności oddaniem karty z wykazem przejść po przewidzianym 

ku temu czasie, 

b. dyskwalifikacja (tzw. czerwona kartka) – nałożona w związku z przypadkami 

uporczywego (po wcześniejszym otrzymaniu tzw. żółtej kartki) lub rażącego łamania 

postanowień niniejszego regulaminu. 

 

§ 16 JURY 

1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zawodów oraz nad działaniem sędziów sprawuje 

jury zawodów. 

2. Jury składa się z trzech członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego. 

3. Jury podejmuje działania określone niniejszym regulaminem. 

 

§ 17 PROTESTY 

1. Protesty należy wnosić na piśmie do jury zawodów. 

2. Czas składania protestów wynosi 20 minut od chwili ogłoszenia wstępnych wyników 

zawodów. 

3. Protesty są rozpatrywane bezzwłocznie przez jury zawodów. 

 

§ 18 ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WIZERUNEK I DANE OSOBOWE 

1. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

2. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (majątkowe i 

na osobie) poniesione przez uczestników w związku z ich udziałem w zawodach, w 

szczególności nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ciała oraz inne uszczerbki na 

zdrowiu i życiu doznane przez uczestników zawodów w związku z ich uczestnictwem w 

zawodach. 



3. Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie jego wizerunku na stronie 

www.kw.krakow.pl oraz w materiałach marketingowych i promocyjnych organizatora i 

sponsorów zawodów. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz przekazywanie danych 

osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie niezbędnym do organizacji memoriału a także 

dla realizacji celów statutowych organizatora. 

 

§ 19 ZMIANY REGULAMINU 

Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji niniejszego regulaminu oraz do 

wprowadzania do niego zmian.  



Załącznik nr 1 do Regulaminu X Memoriału Andrzeja Skwirczyńskiego 

 

Oświadczenie uczestnika 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu X Memoriału Andrzeja 

Skwirczyńskiego i akceptuję jego treść jak również zobowiązuję się stosować do reguł w nim 

przewidzianych. W szczególności deklaruję, że: posiadam i będą korzystał/a ze sprawnego 

wyposażenia spełniającego warunki opisane w regulaminie; znam i będę stosował/a reguły 

bezpieczeństwa we wspinacze; posiadam umiejętność odpowiedniej obsługi ww. 

wyposażenia wspinaczkowego. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję zasadę, 

że organizator zawodów oraz osoby z nim współpracujące przy organizacji i 

przeprowadzeniu zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników jak 

również osób trzecich za jakiekolwiek szkody osobowe i/lub majątkowe powstałe przed, w 

trakcie lub po zawodach lub w związku z uczestnictwem w zawodach; a także nie ponoszą 

odpowiedzialności za skutki zachowania innych uczestników zawodów oraz osób trzecich. 

Akceptując niniejszą deklarację zrzekam się ewentualnych roszczeń wobec organizatora i 

jego współpracowników związanych z dochodzeniem odszkodowania lub zadośćuczynienia 

za ewentualną szkodę poniesioną w trakcie zawodów i w związku z zawodami. Mam 

świadomość, iż drogi wspinaczkowe są zlokalizowane na naturalnych skałach i organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za skutki zagrożeń obiektywnych występujących w takich 

miejscach, a w szczególności za kruszyznę skalną. 

 

Deklaruję, że mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach bez ryzyka utraty 

zdrowia bądź życia. 

 

Zapoznałem się z zasadami zawodów i jestem świadomy zagrożeń wynikających z 

uczestnictwa w zawodach. 

 

Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów 

leczenia oraz kontuzji sportowych. 

 

Nie jestem pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji 

wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z 

uczestnictwa w zawodach. 

 

 

 

 

 

____________________________________, dnia ________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Czytelny podpis uczestnika 

 

  



Załącznik nr 2 do Regulaminu X Memoriału Andrzeja Skwirczyńskiego 

Zgoda rodziców dla uczestników niepełnoletnich 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu X Memoriału Andrzeja 

Skwirczyńskiego i akceptuję jego treść i tym samym wyrażam zgodę na uczestnictwo 

mojego syna/córki w zawodach wspinaczkowych, które odbędą się w dniu 18 maja 2018 

roku w rejonie Doliny Będkowskiej koło Krakowa. Ze względu na warunki pogodowe termin 

zawodów może być przesunięty na 19 maja br. 

W szczególności deklaruję, że syn/córka posiada wymagane umiejętności z zakresu 

uprawiania wspinaczki w otwartym terenie (skałkach) oraz posiada umiejętności 

posługiwania się sprzętem wspinaczkowym i asekuracji na drogach ubezpieczonych. 

Oświadczam, że syn/córka będzie korzystał(a) ze sprawnego wyposażenia wspinaczkowego 

spełniającego warunki opisane w regulaminie. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i 

akceptuję zasadę, że organizator zawodów oraz osoby z nim współpracujące przy 

organizacji i przeprowadzeniu zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników jak również osób trzecich za jakiekolwiek szkody osobowe i/lub majątkowe 

powstałe przed, w trakcie lub po zawodach lub w związku z uczestnictwem w zawodach, a 

także nie ponoszą odpowiedzialności za skutki zachowania innych uczestników zawodów 

oraz osób trzecich. 

Akceptując niniejszą deklarację zrzekam się ewentualnych roszczeń wobec organizatora i 

jego współpracowników związanych z dochodzeniem odszkodowania lub zadośćuczynienia 

za ewentualną szkodę poniesioną przez mojego syna/córkę w trakcie zawodów i w związku 

z zawodami. Mam świadomość, że drogi wspinaczkowe są zlokalizowane na naturalnych 

skałach i organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zagrożeń obiektywnych 

występujących w takich miejscach, a w szczególności za kruszyznę skalną. 

Deklaruję, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w zawodach bez 

ryzyka utraty zdrowia bądź życia. 

Dane Dziecka 

Imię i nazwisko: ____________________________________________________________ 

____________________________________, dnia ________________________________ 

 

 

Czytelny podpis Rodziców/Prawnych Opiekunów: _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 


