
Regulamin XIII Memoriału Andrzeja Skwirczyńskiego - ULTRA 
 

Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2022  

 

1. ORGANIZATOR 

a. Organizatorem konkursu jest Klub Wysokogórski Kraków z siedzibą 
w Krakowie przy ul. Pędzichów 11/10A.  
 

2. CEL KONKURSU  
a. Upamiętnienie osoby i dokonań Andrzeja Skwirczyńskiego.  

b. Propagowanie aktywnego wypoczynku, w szczególności wspinaczki sportowej 

o charakterze rekreacyjnym.  

 

3. CZAS TRWANIA, MIEJSCE I ZAKRES KONKURSU  

c. Konkurs odbędzie się 10-11.06.2022 lub 24-25.06.2022 (termin rezerwowy).  

d. Konkursem objęte są drogi w rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej 

z wykazu stanowiącego załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu. Załącznik 

nr. 1 zostanie opublikowany nie później niż do 31.05.2022. 

e. Biuro zawodów znajduje się pod skałą Dupa Słonia w Będkowicach. 

f. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 120 minut od zakończenia 

zawodów.  

g. Odprawa techniczna odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 16:30 w dniu 

poprzedzającym klasyczne zawody XIII MAS. 

 

4. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

a. Udział w konkursie jest odpłatny. Opłata wynosi 60 zł/osoba dla osób spoza 

Klubu Wysokogórskiego Kraków lub 30 zł/osoba dla członków Klubu.   

b. W konkursie startują drużyny złożone z dwóch zawodników.  

c. Obowiązuje limit zapisu 20 zespołów.  

d. Klasyfikacja odbywać się będzie bez kategorii.  

e. Konkurs prowadzony jest w duchu fair play z poszanowaniem zwyczajów i etyki 

wspinaczkowej.  

f. Wspinaczka może być niebezpieczna dla zdrowia i życia. Każdy z uczestników 

wspina się na własną odpowiedzialność. 

 

5. UCZESTNICY KONKURSU 

a. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która potrafi 

uprawiać wspinaczkę zgodnie z zasadami bezpiecznej asekuracji i której stan 

zdrowia pozwala na pokonywanie dróg wspinaczkowych w skałkach.  

b. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dokonanie zgłoszenia poprzez 

uzupełnienie formularza na stronie https://panel.kw.krakow.pl/zawody/mas-

2022-ultra  

Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje: 

i. Imię i nazwisko lub pseudonim uczestnika  

ii. płeć  

https://panel.kw.krakow.pl/zawody/mas-2022-ultra
https://panel.kw.krakow.pl/zawody/mas-2022-ultra


iii. adres e-mail  

iv. wykaz przejść  

c. Biorący udział w konkursie jest zobowiązany do złożenia podpisanego 

oświadczenia, będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu, 

stanowiącego, że: 

i. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu XIII 

Memoriału Andrzeja Skwirczyńskiego i akceptuję jego treść jak 

również zobowiązuje 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 konkursu oraz osoby z nim współpracujące przy 

organizacji i przeprowadzeniu konkursu nie ponoszą 

odpowiedzialności względem uczestników jak również osób 

trzecich za jakiekolwiek szkody osobowe i/lub uczestników 

majątkowe powstałe przed, w trakcie lub po zawodach lub w 

związku z uczestnictwem w konkursie; a także nie ponoszą 

odpowiedzialności za skutki zachowania innych uczestników 

konkursu oraz osób trzecich. 

ii. Akceptując niniejszą deklarację zrzekam się ewentualnych 

roszczeń wobec organizatora i jego współpracowników 

związanych z dochodzeniem odszkodowania lub 

zadośćuczynienia za ewentualną szkodę poniesioną w trakcie 

konkursu i w związku z konkursem. 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 zwietrzałe, ruchome fragmenty skalne 

mogące ulec oberwaniu, odpadnięciu lub stoczeniu.   

iii. Deklaruję, że mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo 

w konkursie bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia.  

iv. Zapoznałem się z zasadami konkursu i jestem świadomy 

zagrożeń wynikających z uczestnictwa w konkursie.  

v. Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw 

nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji 

sportowych.  

vi. Nie będę wspinać się pod wpływem alkoholu, środków 

psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających 

niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka 

wynikającego z uczestnictwa w konkursie.  

d. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do wykonywania poleceń 

organizatorów. 

e. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest obowiązek posiadania i używania 

zgodnego z przeznaczeniem wyposażenia, na które składają się: 

i. uprząż wspinaczkowa – uczestnik oraz asekurant,   



ii. kask wspinaczkowy – uczestnik oraz asekurant,   

iii. lina dynamiczna pojedyncza lub dwie żyły liny połówkowej bądź 

bliźniaczej – 1 na zespół,   

iv. przyrząd asekuracyjny,  

v. karabinki HMS,  

vi. taśmy,   

vii. zestaw ekspresów - w przypadku wspinania na drogach sportowych,  

viii. zestaw kości i/lub friendów wspinaczkowych pozwalający na 

bezpieczne pokonanie dróg przeznaczonych do wspinaczki na własnej 

asekuracji. 

f. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że elementy wyposażenia uczestnika wymienione 

w punkcie e. muszą spełniać wymogi europejskie (EN) lub wymogi UIAA.  

g. Naruszenie powyższych warunków może skutkować dyskwalifikacją uczestnika. 

h. Każdy uczestnik może zrezygnować z dalszego udziału w zawodach ze swojej 

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

zawodów. 

 

6. ZASADY KLASYFIKACJI   

 

a. Konkurs jest prowadzony jako konkurencja drużynowa. 

b. W konkursie klasyfikowane są wszystkie osoby, które:  

i. W wyznaczonym okresie dokonają przejścia co najmniej jednej z dróg 

wspinaczkowych z listy dróg XIII MAS ULTRA,  

c. Droga wspinaczkowa jest uznana za pokonaną, jeżeli: 

i. przebyta została o własnych siłach, 

ii. przebyta została w czasie trwania konkursu,  

iii. pokona zgodnie z przyjętymi zasadami we wspinaczce sportowej, 

w stylu nie gorszym niż:  

1. PP dla dróg wyposażonych w stałe przeloty   

2. HP dla dróg z asekuracją mieszaną lub tradycyjną.  

d. Każda droga ma przypisaną liczbę punktów, możliwą do zdobycia po jej 

pokonaniu, różniącą się w zależności od trudności oraz długości drogi. Za 

poprowadzenie drogi z asekuracją dolną przez obie osoby w drużynie 

przyznawane są dodatkowe punkty, tzw. Bonus. Lista dróg z stanowi załącznik 

nr. 1 do niniejszego regulaminu i zostanie opublikowana na stronie www 

organizatora nie później niż do 31.05.2022.  

e. Wynik drużyny startującej w konkursie to suma punktów przypisanych do dróg 

poprawnie pokonanych przez drużynę w trakcie trwania konkursu.  

f. Konkurs wygrywa drużyna, który uzyska najwyższy wynik.   

 

7. NAGRODY  

a. Po zakończeniu zawodów zostaną wylosowane nagrody dla każdej drużyny. 

 

 

 

 



8. ZAKAZY  

a. Obowiązuje zakaz wspinania się bez asekuracji oraz zakaz wspinania się w 

butach innych niż wspinaczkowe.   

b. Obowiązuje zakaz stosowania innego niż tzw. Ósemka węzła do wiązania liny 

do uprzęży wspinaczkowej.   

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

d. Obowiązuje zakaz wspinania się przy pomocy wyposażenia niespełniającego 

norm EN lub wymów UIAA. 

e. Zabrania się jednoczesnego pokonywania tej samej drogi wspinaczkowej przez 

więcej niż jeden zespół wspinaczkowy.   

f. Zabrania się dokonywania rezerwacji dróg. O kolejności pokonywania drogi 

decyduje kolejność przybycia pod daną drogę.    

g. Zabronione jest korzystanie z pomocy osób trzecich w trakcie trwania konkursu. 

h. Zabrania się korzystania z prywatnych terenów bez wcześniejszej zgody 

właściciela. 

i. Zabrania się z korzystania z pojazdów o napędzie mechanicznym. 

j. Naruszenie powyższych zakazów może skutkować dyskwalifikacją uczestnika.  

 

9. ZACHOWANIE W TRAKCIE KONKURSU- KULTURA WSPINACZKOWA   

a. W trakcie trwania konkursu, na terenie objętym konkursem mogą przebywać 

i wspinać się inne osoby, które nie biorą udziału w konkursie. Mają one takie 

same prawo do korzystania z zasobów rejonu, w szczególności z dróg 

wspinaczkowych objętych konkursem, jak uczestnicy. O kolejności dostępu do 

dróg wspinaczkowych decydują zwyczajowe zasady kultury przyjęte 

w środowisku wspinaczkowym. 

b. 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. 

c. Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania względem innych 

uczestników jak i osób przebywających w danym rejonie.  

d. Uczestnicy zobowiązani są do sprzątania wszelkich przyniesionych przez sobie 

śmieci.  

e. W trakcie trwania konkursu należy korzystać z ogólnodostępnych dróg 

dojściowych pod skały, tak aby nie powodować szkód na polach uprawnych lub 

łąkach, a także stosować się do zasad udostępnienia terenów prywatnych na 

cele wspinaczkowe.  

f. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego 

i parkowania tylko na udostępnionych parkingach. 

g. Dopuszcza się możliwość przewiązywania metodą francuską przez 

stanowisko. 

h. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przyjętych w danym okresie 

czasu obostrzeń mających na celu przeciwdziałanie pandemii. 

 

10. WIZERUNEK I DANE OSOBOWE 

a. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku 

utrwalonego podczas konkursu na stronach www prowadzonych przez 



Organizatora, w mediach społecznościowych oraz w materiałach 

marketingowych i promocyjnych organizatora i sponsorów konkursu. 

b. 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 konkursu, a także dla realizacji celów statutowych 

organizatora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia 

udziału w konkursie. Uczestnik może odwołać zgodę w każdym momencie. 

Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu.  

 

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

a. Rolą Organizatora jest zebranie wykazu dróg od uczestników konkursu oraz 
opublikowanie wyników. 

b. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan asekuracji na drogach 

objętych konkursem. Nie wszystkie drogi uwzględnione na liście posiadają 

stanowiska zjazdowe. Każdorazowo decyzja o rozpoczęciu wspinaczki 

powinna być poprzedzona oceną ryzyka występującego na drodze 

wspinaczkowej. 

c. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 

(majątkowe i na osobie) poniesione przez uczestników w związku z ich 

udziałem w konkursie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za 

uszkodzenie ciała oraz inne uszczerbki na zdrowiu i życiu doznane przez 

uczestników konkursu w związku z ich uczestnictwem w konkursie. 

d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonał swoich 

obowiązków lub wykonał je nienależycie z powodu istnienia siły wyższej tj. 

okoliczności, o których nie wiedział i nie mógł ich przewidzieć lub którym nie 

mógł zapobiec, pomimo dołożenia najwyższej staranności. 

 

12. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

a. Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji niniejszego 

regulaminu oraz do wprowadzania do niego zmian. 



Załącznik nr 2 do Regulaminu XIII Memoriału Andrzeja Skwirczyńskiego - ULTRA 

 
Oświadczenie uczestnika 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu XIII 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. 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego podczas konkursu 

na stronach www prowadzonych przez Organizatora, w mediach społecznościowych oraz 

w materiałach marketingowych i promocyjnych organizatora i sponsorów konkursu. 

Wyrażam 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 konkursu, a także dla realizacji 
celów statutowych organizatora. Dane podaję dobrowolnie, wiedząc że przysługuje mi prawo 
wglądu i ich edycji. 
 
 
 

 
Data i miejsce 

 
 
 
 

Czytelny podpis uczestnika 


