Powadzenie, zmiany w przepisach IFSC na rok 2012
Najważniejsze zmiany dotyczą paragrafów 4.8 i 4.9 polskich przepisów.

W poniższym tłumaczeniu została zastosowana numeracja przepisów IFSC.

6.4 PUNKTACJA I POMIAR CZASU
6.4.1

Każdą drogę powinien sędziować sędzia z licencją narodową, nazywany Sędzią Drogi.

Punktacja

6.4.2

Zawodnikom przypisuje się punkty w następujący sposób:
a) zawodnikowi, który ukończy drogę zgodnie z pkt. 6.9.2, przyznaje się wynik „top”;
b) w przypadku odpadnięcia zawodnika od ściany albo wydania przez sędziego PZA
polecenia przerwania startu przez zawodnika, osiągniętą przez zawodnika wysokością jest
najdalej położony (zgodnie z przebiegiem drogi), utrzymany lub użyty chwyt zgodnie z
paragrafem 6.4.3 i 6.4.5.

6.4.3

Na potrzeby punktacji:
a) Każdy chwyt zostanie oznaczony albo:
i) przez Głównego Konstruktora dróg przed rozpoczęciem danej rundy zawodów;
ii) przez sędziego PZA po pozytywnym użyciu przez zawodnika chwytu wcześniej
nie oznaczonego; dany chwyt sędzia PZA naniesie na topo drogi i ponumeruje zgodnie
z linią drogi i numeracją wprowadzoną wcześniej przez Głównego Konstruktora dróg.
b) rozpatrywane powinny być tylko chwyty użyte rękoma.
c) punktowane powinny być tylko powierzchnie chwytu, które pomagają w kontynuacji
wspinaczki.
Uwaga: Jeżeli zawodnik dotknie miejsca pozbawionego chwytów (według ustalenia
Głównego Konstruktora dróg), punkt ten nie powinien być brany pod uwagę przy punktacji.

6.4.4

Sędzia PZA określa czy:
a) chwyt utrzymany był ‘kontrolowany’, gdy zawodnik trzymał danego chwytu, żeby
ustabilizować lub kontrolować swoją pozycję.
b) chwyt był „użyty”, do wykonania ruchu na drodze (statycznego lub dynamicznego)
będącego postępem na drodze. Wynik zawodnika, oznacza się pełną liczbą, z plusem (+).
Uwaga: Kontrolowany postęp na drodze może być statyczny lub dynamiczny i będzie
określany w poniższy sposób; istotne jest:
i) czy zawodnik przesunął środek ciężkości swojego ciała w kierunku linii drogi i
ii) czy zawodnik wykonał ruch przynajmniej jedną ręką w kierunku kolejnego/ych chwytu/ów
na linii drogi.

6.4.5

Za rozgraniczenie między chwytem „kontrolowanym” oraz między chwytem „użytym”, w celu
możliwie precyzyjnego rozróżnienia wyników uzyskanych przez poszczególnych zawodników
na drodze, odpowiada sędzia PZA.

Pomiar czasu

6.4.6

Czas przejścia drogi to czas między na startem a zakończeniem wspinaczki na drodze.

6.4.7

Do pomiaru czasu przejścia drogi używa się manualnego stopera.

6.4.8

Przynajmniej jeden Sędzia (osoba odpowiedzialna za pomiar czasu) będzie kontrolował
i zapisywał oficjalny czas przejścia drogi każdego zawodnika. Osoba odpowiedzialna
za pomiar czasu działa niezależnie, nie ujawnia pomiarów innym osobom. Czas zapisuje się
do pełnej sekundy i zaokrągla w dół do pełnej sekundy.

6.4.9

Pomiar czasu będzie porównywany z czasem oficjalnego nagrania wideo i będzie użyty
do weryfikacji wyników tylko w dwóch przypadkach:
a) zawodnik nie ukończył drogi przed upływem oficjalnego czasu i są wątpliwości czy miało
to miejsce kiedy kontrolował chwyt lub kiedy wykonał z niego ruch (patrz pkt. 6.9.10);
b) trzeba rozgraniczyć miejsca ex aequo wśród finalistów (patrz pkt. 6.10.4).

6.4.10 Jeżeli zaistnieje potrzeba weryfikacji czasu przejścia drogi na oficjalnym nagraniu wideo,
sędzia PZA bierze pod uwagę czas pomiędzy
a) klatką wideo w której zawodnik rozpoczął start na drodze zgodnie z pkt. 6.9.3;
b) a klatką wideo w której zawodnik albo
i) wpiął linę do ostatniego punktu asekuracyjnego zgodnie z punktem 6.9.2;
ii) kontrolował lub użył najwyżej punktowany chwyt w trakcie swojego startu zgodnie
z punktem 6.4.2b.
Czas zapisuje się do pełnej sekundy i zaokrągla w dół do pełnej sekundy.

6.9 PRZEBIEG KONKURENCJI

Start

6.9.1 Zawodnik rozpoczyna start na drodze w momencie oderwania obu nóg od powierzchni ziemi.
W tym samym momencie rozpoczyna się pomiar czasu przeznaczonego na przejście drogi.
Zakończenie startu
6.9.2 Zakończenie startu na drodze (top) ma miejsce kiedy zawodnik przeszedł drogę zgodnie
z przepisami, kiedy wpiął linę do ostatniego punktu asekuracyjnego i kiedy nie przekroczył
regulaminowego czasu przejścia drogi.
6.9.3 Podczas startu zawodnik musi:
a) Wpiąć linę po kolei do wszystkich punktów asekuracyjnych;
Uwaga: Wpinka z ziemi do pierwszego punktu asekuracyjnego jest dozwolona.
Uwaga: Zawodnik może wypiąć i ponownie wpiąć linę w ostatnio wpięty punkt asekuracyjny.
b) Zawodnik znajduje się w pozycji dozwolonej przepisami. Warunek ten jest spełniony:
i) jeżeli całe ciało zawodnika nie przesunęło się poza dolny karabinek punktu asekuracyjnego,
w który nie została wpięta lina lub
ii) jeżeli zawodnik jest w stanie dotknąć wspomniany karabinek ręką (bez potrzeby
podciągnięcia ekspresa nogą).
…

6.10 PUNKTACJA PO ZAKOŃCZENIU RUNDY
6.10.1 …
6.10.2 …
6.10.3 …
6.10.4 Jeżeli po ustaleniu wyników w rundzie finałowej, mimo wzięcia pod uwagę miejsc zajętych
przez zawodników w poprzednich rundach, dwóch albo więcej zawodników zajmuje miejsca
ex aequo to:
a) jeżeli wspomniany przypadek dotyczy zawodników rundy finałowej, to klasyfikuje się ich
na podstawie czasu przejścia drogi finałowej (krótszy czas wygrywa);
Uwaga: Jeżeli czas przejścia drogi finałowej danych zawodników jest taki sam, to zajmują oni
miejsca ex aequo,
b) jeżeli wspomniany przypadek dotyczy zawodników spoza rundy finałowej, to zajmują oni
miejsca ex aequo.
6.10.5 …

