
Regulamin zawodów wspinaczkowych dla dzieci 

"Kids Fair Play'' 

Organizatorzy: Klub Sportowy  K2 Arena oraz Climb Team Gogolin 

Termin zawodów:  12.12.2021 r. 

Kategorie wiekowe: 

• do 9 lat,  

• 10 - 12 lat,  

• 13 - 14 lat,  

• 15 - 17 lat 

Czas i miejsce zawodów: 

 

Zawody odbędą się w strefie boulderingu w Klubie Sportowym K2 Arena przy ul. Halickiej 1 

w Opolu. 

Zawody będą trwać od 10:00 do 18:00. Każdy uczestnik może przybyć w dowolnym momencie 

i rozpocząć rywalizację. Warunkiem ukończenia jest oddanie karty zawodnika przed końcem 

zawodów. 

Zasady ogólne: 

Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem zawodów i bezwzględnie go 

przestrzegać. 

Rodzic / opiekun prawny/ trener może podpowiadać/pomagać dziecku podczas rywalizacji, ale 

nie może dotykać chwytów ani wchodzić na ścianę w celu pokazowym.  

Zawodnicy pokonują problemy boulderowe w wyznaczonym kolorze chwytów według sztuki 

wspinaczkowej.  

Wszystkie struktury nie będące indywidualnymi chwytami wspinaczkowymi na ścianie  

są zaliczane jako część konstrukcyjna ściany, z której można korzystać w każdym momencie 

podczas wspinaczki.  

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, dokonanie 

opłaty oraz wypełnienie przez rodzica/opiekuna pisemnej zgody na uczestnictwo. WZÓR 

zgody jest do pobrania na stronie www.k2arena.pl.  

Rejestracji zawodnika można dokonać poprzez link dostępny na stronie www.k2arena.pl.. 

Osoby, które nie zarejestrują się poprzez stronę będą mogły zarejestrować się bezpośrednio w 

biurze zawodów tuż przed startem. 

 

 

http://www.k2arena.pl/
http://www.k2arena.pl/


 

Opłaty: 

Opłata za udział w zawodach wniesiona do dnia 10.12.2021 r. wynosi 30 zł. Opłata za udział 

w zawodach wniesiona po 10.12.2021 r. wynosi 40 zł.  Organizator rekomenduje dokonywanie 

płatności on-line bezpośrednio po rejestracji – link do płatności generowany jest automatycznie 

po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. 

Formuła zawodów: 

Zawody odbędą się w formule boulderowej. Każdy zawodnik bedzie miał do pokonania 

odpowiednią ilośc problemów boulderowych zależną od kategorii wiekowej, w której będzie 

startował. Suma wszystkich problemów to 25 baldów ponumerowanych w kolejności od 1 do 

25.  

Grupa wiekowa do 9 lat - problemy od 1 do 10; 

Grupa wiekowa 10 – 12 lat -  problemy od 1 do 15; 

Grupa wiekowa 13  - 14 lat - problemy od  1 do 20;  

Grupa wiekowa 15 - 17 lat - wszystkie problemy, tj. od 1 do 25.  

Każdy zawodnik, który ukończy wszystkie problemy boluderowe w swojej kategorii będzie 

mógł rywalizować w wyższej kategorii wiekowej. 

Problemy boulderowe: 

Problemy boulderowe zostaną ponumerowane od 1 do 25. Chwyt, do którego będzie przypisany 

numer boulderu będzie również chwytem startowym danego problemu, z którego wspinanie 

należy zacząć oburącz. Problemy boulderowe nie będą miały oznaczonych stopni startowych. 

Na każdym będzie natomiast oznaczony chwyt bonusowy oraz top, który trzeba wyraźnie 

przytrzymać oburącz, aby zaliczyć dany problem. Bonus zostanie zaliczony, gdy przynajmniej 

jedna ręka wyraźnie przytrzyma chwyt (nie zaliczamy dotknięcia). 

Punktacja: 

Na karcie startowej w kratce pod numerem problemu boulderowego Uczestnik zaznacza czy 

zdobył BONUS czy TOP stawiając X. Bonus to 1 pkt, a top - 3 pkt. Ilość prób oddanych na 

poszczególnych problemach nie ma znaczenia. Każdy z zawodników może poprawić zdobyty 

bonus na top w momencie, kiedy uda mu się go zdobyć w późniejszym czasie. W przypadku 

zakreślenia obu kratek pod numerem problemu będzie brana pod uwagę/zaliczana wyżej 

punktowana opcja, czyli top. Punkty za bonus i top nie sumują się, a więc za każdy problem 

można zdobyć 1 lub 3 punkty.  

Wyniki: 

Po zakończeniu rywalizacji zawodnik jest zobowiązany zostawić wypełnioną kartę startową  

w Recepcji Klubu Sportowego K2 Arena w celu wyłonienia zwycięzców.  



 

Wyniki zawodów wspinaczkowych Kids Fair Play zostaną ogłoszone na stronie 

www.k2arena.pl oraz na profilu Facebook K2 Arena w najkrótszym terminie jaki będzie 

możliwy do osiągnięcia przez organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania kwestii spornych wedle własnego uznania 

w przypadku braku jednoznacznego rozstrzygnięcia rywalizacji między poszczególnymi 

zawodnikami. 

Nagrody: 

W każdej z kategorii wiekowych zwycięzcami jest pierwsza trójka dziewczyn oraz chłopców. 

Po wyłonieniu zwycięzców w każdej z kategorii wiekowych pierwsze 3 miejsca na podium 

zostaną nagrodzone upominkami od sponsorów i organizatorów zawodów. 

Nagrody będą do odbioru w Recepcji Klubu K2 Arena. 

 

 

http://www.k2arena.pl/

